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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

}، و�صّلى  الحمد هلل رّب العالمين، وهو {

اهلل على محمد وعلى اآله و�صحبه اأجمعين، وبعد:

فهذا البحث قائم حول �صاعر مخ�صرم من فحول ال�صعراء؛ هو حميد بن ثور الهاللي، 

الم�صنفون ونقلوا عنه، ثم �صاع  فاأفاد منه  الأعالم،  العلماء  له ديوان �صنعه عدد من  وكان 

 رحمه 
ّ
وانقطعت اأخباره بعد القرن الحادي ع�صر للهجرة، فقام الأ�صتاذ عبد العزيز الميمني

اهلل بجمع ما وقع عليه من �صعره منذ اأكثر من ن�صف قرن، وُطِبَع بعنوان: ديوان حميد بن ثور 

الهاللي.

والعمل في ديواِن �صاعٍر �صبق تحقيُقه من الأمور التي يطيل المرُء التفكير فيها قبل الإقدام 

ِلَما يكتنف مثل هذا العمل من خ�صية العودة من غير طائل، وتزداد الخ�صية  عليها، وذلَك 

خبرة،  واأو�صعهم  المحققين،  كبار  من  باأنه  العلماء   
ّ
ُيِقر ن  ممَّ ال�صابق  المحّقق  يكون  عندما 

ر في هذا العمل �صاديًا للعلم في اأول الطريق؟ واأطولهم باعًا، فكيف اإذا كان المفكِّ

درجة  لنيل  مو�صوعًا  و�صعره  حميد  حياة  اختيار  في  فكرت  عندما  انتابني  ما  وهذا 

يجده  ل  مما  لحميد  �صعراً  ت�صم  التي  الم�صادر  من  عدد  على  وقفت  وكنت  الماج�صتير، 

المرء في ديوانه بتحقيق الميمني، وكدت اأكتفي بدرا�صة حياته و�صعره من غير اإعادة جمع 

�صعره، لأن ال�صتدراك على دواوين ال�صعراء اأمر معروف ماألوف، ول �صيما تلك التي جمعها 

اإعادة جمع  اأموراً عدة حملتني على  اأّن  محّققوها من م�صادر مختلفة كديوان حميد، غير 

ملحوظة،  كثرًة  الديوان  في  ولي�صت  الم�صادر  في  التي وجدتها  الأبيات  كثرة  منها  �صعره، 

الق�صاِئد كاملًة خاليًة من ال�صطراب والنق�ص  من  م عدداً  ُتَقدِّ الم�صادر  اأن هذه  اإلى  اإ�صافًة 

ق؛ لأن الميمّني رحمه اهلل جمعها من م�صادر �صتى، ورّتبها  اللََّذْين نجدهما في الديوان المحقَّ
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ر �صحته؛ وهذا الختالف في ترتيب ال�صعر يفر�ص اختالفًا في فهمه و�صرحه. على ما ت�صوَّ

ومن دواعي اإعادة جمع الديوان اأنني توّقعُت زيادة ما يمكن ا�صتدراكه عليه؛ لأّن الميمّني 

حّققه قبل اأكثر من خم�صين �صنة، فظهر من يومئذ كتب كثيرة تحوي �صعراً لحميد، وقد �صح 

َتْدَرك عليه )352( اثنين وخم�صين وثالثمئِة بيت.
ْ

ما توّقعت عندما بلغ مجموع الُم�ص

ِة حميد، اعتمد ال�صارُح فيه على �صرح 
َّ
ومن تلك الّدواعي اأّنني عثرت على �صرح لميمي

 من العلماء الذين �صنعوا ديوانه، والق�صيدة الم�صروحة من م�صهور 
ّ
الأ�صمعي لها، والأ�صمعي

�صعره واأطوله.

ومن  الدرا�صة،  جانب  اإلى  اأخرى  غايًة  الديوان  تحقيق  اإعادة  تكون  اأن  راأيت  وهكذا 

 كان ل بّد من تق�صيم البحث ق�صمين: يتناول الأول درا�صة حياة حميد و�صعره، والثاني 
َّ
َثم

تحقيَق الديوان.

حيث  من  حميد  قبيلَة  الأول  الف�صل  يتناول  ف�صول:  خم�صة  من  الأول  الق�صم  ويتاألف 

عليه من هذه  وقفُت  ما  بين  بط 
ّ
للر مع محاولٍة  ولغتها،  واأيامها وعقيدتها  ها ومواطنها 

ُ
ن�صب

الجوانب وبين حياة حميد و�صعره ما ا�صتطعت.

ويتناول الف�صل الثاني حياة الرجل ن�صبًا واأ�صرة ون�صاأة وعقيدة، و�صالٍت بخلفاء ع�صره 

وولته و�صعرائه، ولم اآُل جهداً في توجيه النتائج لتو�صيح بع�ص الأمور المهّمة في �صعره، اأو 

ْدُت في تمحي�ص بع�ص الأخبار  في العتماد على �صعره للك�صف عن هذه الجوانب، ول تردَّ

ومناق�صة ما يثير �صّكًا.

في  �صعره  درا�صة  اإلى  الحديُث  انتقل  وحياته،  القبلية  بيئته  جوانُب  ات�صحت  وعندما 

الف�صول الثالثة الأخيرة؛ ففي الف�صل الثالث تحّدثت عن م�صادره وتوثيقه، فتابعت اأخباَر 

ديوانه ال�صائع، ثم وقفُت عند ديوانه الذي جمعه وحققه الميمني ووقفت بعده عند م�صادر 

�صعره، ثم انتهى هذا الف�صل بتوثيق �صعره، فا�صتعنت بالأدلة على ت�صحيح ن�صبة ال�صعر الذي 

َحِت ال�صبيل اإلى درا�صة  ا�صطربت الم�صادر في ن�صبته اإليه واإلى غيره من ال�صعراء؛ وبذلك اأَ�صْ

مو�صوعات �صعره وخ�صائ�صه الفنية اآمنًة من ال�صت�صهاد بما توؤكد الأدلة اأنه لغيره.
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 خ�ص�صت الف�صل الرابع بمو�صوعات �صعره: من و�صٍف وغزل ومديح وهجاء وفخر 
َّ
ُثم

ورثاء وحكمة و�صكوى من الهرم، فنظرت في المعاني الّتي تناولها حميد: ما فيها من جديد، 

وما فيها من تقليد، وقارنته ب�صعراء ع�صره حين الحاجة اإلى المقارنة.

الفنية ل�صعره، حيث  الف�صل الخام�ص، وهو خا�ص بدرا�صة الخ�صائ�ص  وجاء بعد ذلك 

ائ�َص المعنوية اأوًل؛ من حيث و�صوح المعاني وغمو�صها، وما يعرف  تناول الحديث الَخ�صَ

عند البالغيين بالبيان، ومن حيث م�صادر معانيه التي اأخذها عن ال�صعراء اأو البيئة اأو الإ�صالم، 

وكذلك المعاني التي اأُِخَذْت عنه.

ثم انتقل الحديث اإلى الخ�صائ�ص اللفظية، فتناولها من ثالثة جوانب: المنهج الذي اتبعه 

حميد في اإن�صاء �صعره، ومقّومات مو�صيقاه ال�صعرية، والق�صايا اللغوية فيه.

ْت ما جاء في ف�صولها من  �صَ وبذلك تكاملت اأطراف الدرا�صة، فو�صعت لها خاتمًة لخَّ

نتائج واآراء، وبهذه الخاتمة انتهى الق�صم الأول من البحث.

 الق�صم الثاني الديوان الذي جمعته من م�صادر �صّتى؛ من بين مطبوع ومخطوط، 
ّ
وي�صم

ا�صتطعت، وراعيت في ذلك  ما  �صرحًا وافيًا  ًا، و�صرحه 
ّ
وعملت على تحقيقه تحقيقًا علمي

مجموعة من الأمور:

اإلى  ن�صبته  في  �صك  ل  الذي  ال�صعر   
ّ
ي�صم الأول  ق�صمين:  الديوان  ق�صمت  اأنني  اأولها: 

هت في 
ّ
تِّ في ن�صبته اإليه اأو اإلى غيره، ولكن نب

َ
ن الأدّلُة من الب حميد، وال�صعر الذي لم ُتَمكِّ

ب اإليه وهو لغيره يقينًا.  ما ُن�صِ
ّ
الحوا�صي على اأنه يروى لغيره. والق�صم الثاني ي�صم

الق�صائد هجائيًا،  َرِوّي  ُه على 
َ
اأنني رتَّبُت قواِفي الديوان:  التي راعيتها في  وثاني الأمور 

وّي 
ّ
الر �صمَن  الق�صائد  ورّتبت  د، 

َّ
فالمقي فالمفتوح  فالم�صموم  المك�صور  الروّي  وقّدمت 

على  الو�صل  من  َد 
َّ
الُمَجر ويَّ 

َّ
الر مت  وقدَّ العرو�ص،  دوائِر  على  الواحدة  والحركِة  الواحد 

ول. المو�صُ

وثالثها: اأّنني عّلقُت على الأبيات، فكان في التعليقات: منا�صباُت الن�صو�ص اإن ُوِجَدْت 
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في م�صادر ال�صعر، واختالُف رواية ال�صعر، مع الّتنبيه على موا�صِع التحريف والت�صحيف، 

وال�صروُح.

 مفرداِته الغريبة، وترجمُت 
َ

ورابعها: اأنني �صبطُت ال�ّصعر �صبطًا كاماًل، و�صرحُت معاني

اإلى ترجمتها كما هي اليوم، وتجّنبُت  للبلدان كما اأوردتها الم�صادُر القديمة؛ اإذ ل حاجة 

ط فيه.
ّ
�صرَح المعاني ما لم يكن فيها غمو�ص، اإل اأْن اأجد �صرحًا لأ�صالفنا، فلم اأكن لأفر

وخام�صها ـ وهو اآخرها ـ: اأنني األحقُت بالديوان تخريجًا لق�صائده، ومقطعاته، واأبياته 

المفردة.

البحث  في  المعتَمدة  والمراجع  للم�صادر  وثبتًا  المهّمة،  الفهار�ص  بالبحث  األحقت  ثم 

مرتبًة على حروِف الهجاء، �صواء اأكانت مطبوعة اأم مخطوطة.

 ف�صَل �صيخي الأ�صتاذ الدكتور عبد الحفيظ ال�صطلي اأَْمَتَع اهلُل به اإذ 
َ

 ل اأَْن�ص
َ

هذا، وما اأْن�ص

َم اعوجاَجه، واأغناه بمالحظاِته   عيوبي فيه، وقوَّ
ّ
اأ�صرف على هذا البحث، وطاَلما اأهدى اإلي

 الَجزاء.
َ
ِبه خير واإِر�صاده وبمنهجه؛ فجزاه اهلل عن العلم وطالَّ

هذا  اإخراج  في  الف�صل  لهما  كان  ِن، 
ْ
ي
ّ
عربي ِن 

ْ
ي
ّ
ثقافي ِن 

ْ
َمْعَلَمي  

َ
اأ�صُكر اأْن  اأَْن�صى  ل  اإّنني   

ّ
ثم

 للثقافة والفنون والآداب بالُكَوْيِت، اّلذي طبَعُه 
ّ
 الوطني

ُ
الّديوان اإلى الُنّور، اأّولهما المجِل�ص

للثقافة  اأبوظبي  هيئة  في  الوطنية  الكتب  دار  وثانيهما  م.   2002  = هـ   1423 عاَم  عٍة 
ْ
َطب َل  اأَوّ

َنًة لهم في اإعادة طباعة 
َ

ِعِه ثانيًة، وع�صى اأن تكوَن �صّنًة َح�ص
ْ
والتراث؛ اإذ وافقت على اإعادِة َطب

واأَُخ�ُصّ  الأّمة،  ِلما في ذلك من خيٍر لأبناِء  ة، 
ّ
العربي الكتب  واأّمهات   

ّ
العربي ال�صعر  دواوين 

اأن�ص  والأخ  المجيد،  عبد  والأ�صتاذ م�صطفى  الن�صر،  مدير  ال�صحي  الأ�صتاذ محمد   بال�ّصكر 

عبد الهادي اأبو هالل؛ لأياديهم البي�صاء في اإعادة طباعة هذا الّديوان.

{ }

دم�صق، في 17 رجب 1431هـ

28 حزيران 2010م
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الق�شم الأول

الدرا�شة
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ُل وَّ
الف�شُل الأَ

اعر َقِبيَلُة ال�شَّ
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معرفته،  نحو  الأف�صل  ال�صبيل  تكون  ربما  ما  اأو مخ�صرم   
ّ
�صاعٍر جاهلي قبيلِة  معرفة  اإن 

رابطٍة  من  غالبًا  يخلو  كان  ما  منهم  ال�صاعر  لأّن  ذلَك  و�صعره؛  درا�صة حياته  اإلى  والدخول 

قّوية تربطه بقبيلته، اإن لم يكن مرتبطًا بها ارتباطًا وثيقًا، وهو ما دعا اإلى تخ�صي�ص ف�صل من 

واأيامها،  اأ�صولها وفروعها، ومواطنها،  ثور؛ من حيث  بن  قبيلة حميد  يتناول  البحث  هذا 

وعقيدتها ولغتها.

ولَُها وُفرْوُعَها: 1 - اأُ�شُ

ينت�صب حميد بن ثور اإلى بني هالل بن عامر بن �صع�صعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 

، وبنو هالل اأحد اأفخاذ 
)1(

ر َفَة بن قي�ِص عيالَن بن اليا�ِص بن ُم�صَ ابن من�صور بن عكرمة بن َخ�صَ

. واأّما ما ذكره )دوتي( 
)2(

ر، وهالل، و�ُصواَءة، وَربيعة
ْ
ُنَمي عامر بن �صع�صعة الأربعة؛ وهم: 

 من اأّن َبْدَو نجٍد يذكرون اأنَّ قبيلة بني هالل هي من ن�صِل 
)3(

فيما نقل عنه الّدكتور جواد علي

�ص اأنَّ لعاٍد 
ْ
عاٍد وَثموَد، فال قيمة له؛ لأّنه لم يحّدد اأَِمْن ن�صِل عاٍد اأَم من ن�صِل َثمود؟ هذا على َفر

وثمود ن�صاًل، ولكّن ما هو معروف عند علماء الأَن�صاب اأّن عاداً وثموَد وغيرهما من العرب 

ي�صّحح  اأحٌد  الأر�ص  اأديم  بادوا، ولي�ص على  قد  ـ  واإَرم  م وَجدي�ص 
َ

ُهم وَط�ص
ْ
ـ كُجر العاربة 

القبيلتين  هاتين  اأنَّ  الكريم  القراآن  في  ورد  وقد  ؛ 
)4(

ت
ُ
َيْثب ل  ما  قوٌم   

َ
عي يدَّ اأن  اإّل  منهم،  اأّنه 

} :
)5(

تعالى اًل، قال  ا�صتْئ�صَ َلتا  ا�صُتوؤْ�صِ

}؛ اأَي: فال َترى لهم من باقية.

وَوَلَد هالُل بن عامر ع�صرًة من البنين: عبد اهلل وَنِهيَكًا ومن ن�صله ُحَميد ابن ثور وعبَد 

جمهرة الن�صب 1/2، وجمهرة اأن�صاب العرب: 272.  )1(

جمهرة الن�صب 2/2، وجمهرة اأن�صاب العرب: 272.  )2(

املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�صالم 328/1.  )3(

انظر جمهرة اأن�صاب العرب: 9-8.  )4(

�صورة احلاّقة 8-4/69.  )5(
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ْنديُّ   ابُن َحْزم والَقْلَق�صَ
َ
؛ وذكر

)1(
ة وربيعة

َ
َثَة وعائذة ونا�صرة وُروؤَْيب

ْ
مناف و�صخراً و�ُصْعَثَة و�ُصَعي

.
)2(

منهم خم�صًة فقط؛ وهم: �ُصعثة ونا�صرة وَنهيك وعبد اهلل وعبد مناف

ب�صعيد  بطوٌن  اأنهم  على  �صع�صعة  بن  عامر  بن  هالل  بن  عامر  بني  القلق�صندّي  وذكر 

ر�صا  وعمر  القلق�صندّي  اإل  عامر  ا�صمه  ولداً  عامر  بن  لهالل  ذكر  َمن  اأجد  ولم   .
)3(

م�صر

دو اأّن كّحالة تابعُه واأَخذ عنه.
ْ
، وَيب

)4(
كّحالة

الم�صرق  ففي  ة، 
ّ
الإ�صالمي الّدولة  اأنحاء  في  �صّتى  بطونًا  الإ�صالم  بعد  هالل  بنو  ق 

ّ
وتفر

اأُقيَمْت  الذي  الجبل  با�صمهم، وهو  الجبال  اأحُد   
َ

ي و�ُصمِّ ال�صام،  بالد  ا�صتوطنوا حوراَن من 

ا�صتوطَنها؛  بني هالل  اأيُّ بطوِن  ْد  ُيَحدَّ لم  اأّنه  ، غير 
)5(

الم�صهورة َخد وقلعُتها 
ْ
ر بلدُة �صَ عليِه 

ة وِرياح، وهما ابنا اأبي 
َ
ِن: ُزْغب

ْ
ِن عظيَمي

ْ
كما انت�صروا في اإفريقية؛ حيث انق�صموا اإلى ِجْذَمي

لهما   
َ
ذكر ول  كثير،  عدٍد  في  بالمغرب  »َوُهما  �صعيد:  ابُن  قال  بن هالل،  َنهيك  بن  ربيعة 

في  وُبطونهما  واأماكِنهما  ِن 
ْ
الجْذَمي هَذْين  ذكر  في  خلدون  ابُن  اأطنَب  وقد   ،

)6(
بالم�صرق«

.
)7(

الَمْغرب

ة )تغريبة بني هالل(، وهي 
ّ
ة ال�صعبي وجاءت �صهرُة بني هالل عند عاّمِة النا�ص من الق�صّ

 اإلى بالد المغرب، وتتحّدث 
ّ
ماأخوذة في اإطارها العاّم عن انتقالهم من نجٍد اإلى �صعيِد م�صر ثم

 اأبي 
ّ
عن وقائع هذا النتقال ب�صرٍب من الخيال والمبالغة، مرّكزة على حياِة بطلها الرئي�صي

اإذ لم تحتفظ  �صاأن عظيم؛  بني هالل لم يكن لهم  اأّن  فيبدو  الإ�صالم  فاأّما قبل  الهاللي؛  زيد 

 ،
)8(

ْمرة بن ماِعز الهاللي الم�صادُر اإّل باأ�صماء بع�ص الأعالم منهم، فقد ُذِكر من ُزَعمائهم �صَ

اأبي ُظبيان بن ربيعة بن اأبي ربيعة بن  اأيامهم، وربيعة بن  وله خبر �صنذكره في الحديث عن 

جمهرة الن�صب 55/2.  )1(

جمهرة اأن�صاب العرب: 273 وقالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان: 118.  )2(

قالئد اجلمان: 117.  )3(

معجم القبائل العربية القدمية واحلديثة: 713.  )4(

قالئد اجلمان: 118.  )5(

ن�صوة الطرب: 50.  )6(

انظر تاريخ ابن خلدون 43/6-76 وكذلك جمهرة اأن�صاب العرب: 375، وقالئد اجلمان 118.  )7(

انظر احلديث عن عقيدة بني هالل يف هذا الف�صل.  )8(

Homaid_Bin_Book.indb   14 7/11/10   2:36 PM



15

، وزيد بن �صّداد بن 
)1(

َنهيك بن هالل الّذي قاَد بني هالل، في اأحد اأّيام حروب الِفَجار الآِخر

نًا مع الم�صركين في َنَفٍر قليل من بني 
ْ
معاوية بن اأبي ربيعة بن َنهيك بن هالل، اّلذي �صهد ُحَني

ب به المثل في البخل والّلوؤم؛ فيقال: 
َ
ر  الذي ُي�صْ

ّ
؛ وُذِكر من بني هالل ماِدٌر الهاللي

)2(
هالل

الَمَثل:  قائل  ، وهو 
ّ
الهاللي َحْزن  بُن  ُم 

ْ
ُرَهي ومنهُم  بنو هالل،  به  ر 

َّ
وُيَعي  ،

)3(
ماِدر« ِمْن  »اأَلأَُم 

:
)4(

يًا«. وهذا الَمَثُل اأَحد ثالِثة اأ�صُطر له هي ْعَن َوُكْنُت نا�صِ َتِني الطَّ
ْ
ر »َذكَّ

ـــا ـــيَ ـــش ـــا� الأَق اأَْقــــَربــــهــــا  عـــلـــى  وا  حــــاِديــــاُردُّ  
ِّ
بـــالَـــْمـــ�ـــشـــَرفـــي لَــــهــــا  اإِنَّ 

ــيَــا ـــــُت نــا�ــشِ ـــــْن ــــْعــــَن وُك ـــــي الــــطَّ ـــــِن ـــــْرتَ َذكَّ

ْتهم الم�صادر اأثر عظيم في الأحداث 
َ
ن ذَكر ولم يكن لأ�صحاب هذه الأ�صماء واأمثالهم ِممَّ

 ِمن ِذْكِر ربيعة بن اأبي ُظبيان في بع�ِص اأيَّام 
َّ
العظيمة في جزيرة العرب قبل الإ�صالم، واأما ما َمر

ن، فاإنه ل ينفي هذِه الحقيقة؛ لأّنهما لم 
ْ
الِفَجار الآِخر، اأو ِذكر زيد بن �صّداد في غزوة ُحَني

يكونا من اأ�صحاب الَحلِّ والعقد في قياِم هذِه الُحروب والتخطيط لها.

ولذلك نرى اأّن هذا البطَن من بني عامر لم تكْن له مكانٌة عظيمٌة كمكانة اإخوته، ول 

، ولعل هذه هي العّلة ِلَما 
)5(

�صيما ربيعة بن عامر الّذي اأَنجب معظمَ قادة بني عامر و�صعرائهم

نالحُظه ِمْن ُخُلوِّ �صعر حميٍد من مدٍح لأحد �صادة بني هالل، اأو من فخر بماآثرهم، و�صيظهر 

ٌف من �صعف �صاأن بني هالل في الجاهلية عند الحديث عن اأّيامهم وحروبهم، ولكْن 
َ
لنا َطر

تلك  ن�صوب  اأ�صباب  من  كانت  التي  مواطنهم، وطبيعتها  عند  ذلك  قبل  الوقوف  من  بّد  ل 

الحروب.

الأغاين 63/22.  )1(

جمهرة الن�صب 59/2.  )2(

َلَح فيه وَمَدَر احَلْو�َص به؛ 
َ

 يف اأ�صفل احلو�ص ماٌء قليل، َف�ص
َ

ويقال اأي�صًا: »اأَْبَخُل ِمْن ماِدر«، وذلك اأنَّه �صقى اإِبَله فبقي  )3(

الأمثال  111/1، وجمهرة  الأمثال  257/2، وجممع  اللغة  ُماِرق. جمهرة  لذلك، وا�ْصُمه   ماِدراً 
َ

ي مِّ ُ
ف�ص َنُه! 

ّ
اأي: طي

180/2، وثمار القلوب: 127، وامل�صتق�صى 13/1، ون�صوة الطرب: 501، والل�صان )مدر(.
جممع الأمثال 279/1.  )4(

انظر جمهرة الن�صب 27-3/2.  )5(
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2 - َمَواِطُن بنَي ِهاَلل:

القبائل  بطون  اأحد  مواطن  يحّدد  الباحث وهو  تعتر�ص طريق  التي  الأمور   
ِّ
اأهم ِمن  اإّن 

د بدّقة ا�صم هذا البطن الذي ي�صكن في مو�صٍع  العربية، اأّنه غالبًا ما يجد كتب البلدان ل ُتَحدِّ

اإلى ذكر ا�صم القبيلة الأّم، وهذه هي حال ديار بني هالل، فالعلماء كثيراً ما  ما، بل تذهب 

دون ا�صمَ عدٍد من الموا�صع التي  بون موا�صَعهم اإلى بني عامر عاّمة، ومع ذلك نراهم ُيَحدَّ ين�صِ

�صكنها بنو هالل بجوار بع�ص اإخوتهم من بني عامر، اأو بجوار بع�ص القبائل الأخرى، اأو 

ُمْنَفِرِديَن بها.

 ،
)1(

ة بني عامٍر في الأَق�صام الغربية من نجد، وتمتّد اإلى الحجاز وتهامة وكانت دياُر عامَّ

َل َمْن ملكها، وَكُثر بنو   اأّنهم �صكنوا الطائَف زمنًا بجوار بني َعدوان، وكان هوؤلء اأوَّ
َ
وُذِكر

عامر فغلبوا َعدواَن عليها بعد قتاٍل، فكانوا بعد ذلَك َي�صيفون بالطائف وَي�ْصُتون في مواطنهم 

بنجد، ثم اتفقت ثقيف معهم على اأن تاأخذ الطائف ويرحلوا عنها، واأن َتْدَفع ثقيف ن�صَف ما 

َنِت الطائَف امتنَعْت عن  تح�صل عليه من محا�صيل مقابَل ذلك، حتى اإذا َقِوَيْت ثقيف وَح�صَّ

ْت بنو عامر في بالدها 
َ
دت بالطائف، وبِقي

َّ
الّدفع، فوقع بينهما قتاٌل انت�صرت فيه ثقيف وتفر

.
)2(

في نجد والحجاز

ليل، وهي موا�صع 
َّ

َبُة َوِبي�صة وال�ص
َ
ومن اأ�صهر الموا�صع التي �صكنتها بطون بني عامر: ُتر

راة بالحجاز، واأ�صَفُلهما 
َّ

َبة وبي�صة واِديان طويالِن اأعالهما في جبال ال�ص
َ
ل تزال معروفًة؛ فُتر

باب وعامر بن ربيعة و�َصلول، واأعالُه  بة ِلبني هالل وال�صِّ
َ
ُتر اأ�صفل واِدي  ، وكان 

)3(
في نجد

.
)5(

، وبنو هالل وال�صباب وعامر بن ربيعة بطون واأفخاذ من بني عامر بن �صع�صعة
)4(

لخثعم

ل 
ْ
َخْثَعم وهالل و�ُصَواءة وُعَقي الّنا�ص كثيرة، من  ِمن  فيه بطوٌن  بي�صة فكانت  واأّما وادي 

معجم قبائل العرب: 708 و1221.  )1(

انظر معجم البلدان )الطائف(.  )2(

ال�صعودية  العربية  للبالد  اجلغرايف  واملعجم   ،294 ا�صتعجم:  ما  ومعجم  و)بي�صة(،  و)ال�رساة(  بة( 
َ
)ُتر البدان  معجم   )3(

)مقاطعة جازان(: 80، واملعجم اجلغرايف للبالد العربية ال�صعودية )�صمال اململكة( 251/1.

انظر معجم البلدان )تربة(، ومعجم ما ا�صتعجم: 294 و787 و1156.  )4(

جمهرة اأن�صاب العرب: 272 و282 و290.  )5(
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، وهذا يعني اأّن معظم �ُصّكان وادي بي�صة كانوا من بني عامر؛ 
)1(

ي�ص
َ
باب و�َصلول وُقر وال�صِّ

 بني عامر؛ 
ِّ
، واأّما �صلول فهم اأبناء َعم

)2(
لأّن عقياًل وال�صباب و�ُصواءة وهالًل كّلهم من بني عامر

؛ ويبدو اأّن خثعَم وقري�صًا َدَخَلتا 
)3(

بوا اإليها ة َفُن�صِ
ّ
مُّ ُمر

ْع�صعة، و�َصُلوُل اأُ ة بن �صَ
َّ
 هو ُمر

ْ
لأّن اأَباُهم

َبة وما 
َ
َة وُتر ي�صَ وادَي بي�صة بعد الإ�صالم، فقد ُذِكر اأّن خثعم كانت قبل الإ�صالِم تنزُل ما بيَن ِبِ

، واأّما قري�ص فدخلت الوادَي بعد دخول خثعم، اإذ 
)4(

 الإ�صالم
َ
�صاَقَب تلك البالد اإلى اأن َظَهر

ى َمطلوبًا، وكان بين خثعم و�صلول فتنازعوه، واأّدى  مَّ َ
ُذِكر اأّنه كان في وادي بي�صة َمْو�صٌع ُي�ص

 عظيم، فلِحق 
ّ
 اأن يقع بينهم �صر

)5(

ّ
لولي

َّ
 ال�ص

ُ
ر

ْ
ذلك اإلى التَّ�صاُرب بينهما ِمراراً، فخاَف الُعَجي

، فكان من 
)6(

 الَمْعَمل
َ

ي نى، و�ُصمِّ
ْ
ُيب به�صام بن عبد الملك بال�صام وحّدثه باأمِرهم، فاأمر باأن 

اأّن وادَي بي�صة كان قبَل الإِ�صالم  ، وهذا يعني 
)7(

َبُنو ها�صم اأمية، ثم ملكه  اأموال بني  اأح�صن 

مًة بين بني �صلول وعامر بن �صع�صعة.
ْ

ِق�ص

، وهذه 
ُّ
َلي

ُ
ر والُغ�صار والب وٌر ُمَذكَّ ومن اأَ�صماء الموا�صع المّت�صلة بوادي بي�صة: دارا َمْق�صُ

يذُكر  فقال  الثَّالثَة،  بي�صَة ومدافَعه  ، وقد ذكر حميٌد وادَي 
)8(

بي�صة َمدافُع وادي  الّثالثُة هي 

:
)9(

الوادَي وهو ي�صُف الحمامة

ــٍة بــيــ�ــشَ بــــاأَْجــــزاِع  ــي  ــِن ــْت ــنَّ َغ ــْئــُت  �ــشِ ِبــيَــبَــْنــبَــَمــااإذا  اأَْو  ــلــيــَث  ــْث تَ ِمـــْن  ـــْزِع  ـــِج ال اأِو 

:
)10(

ن
ْ
وقال يذكر دارا وهو ُيخاطب امراأَتي

ـــا واأَْهــُلــنــا ـــَوْرن ـــتَ ـــرا عــــاَم اْج ـــاذُك ــيــببَــَلــى ف َخــ�ــشِ والـــَجـــنـــاُب  دارا  ـــــَع  ـــــَداِف َم

معجم البلدان )بي�صة(، ومعجم ما ا�صتعجم: 294.  )1(

جمهرة اأن�صاب العرب: 272 و282 و290.  )2(

جمهرة اأن�صاب العرب: 271.  )3(

معجم البلدان )تربة(.  )4(

ني؛ 
ّ
َعُه ابُن �صاّلم يف الطبقِة اخلام�صِة من طبقات الإِ�صالمي  من �صعراء الدولة الأُموية، و�صَ

ّ
لويل: �صاعر اإ�صالمي

َّ
الُعَجْي ال�ص  )5(

انظر طبقات فحول ال�صعراء: 615، والأغاين 13: 58، ومعجم ال�صعراء: 53.

ذكر الفيوزاأبادي اأّن عبَد امللك بن مروان هو اّلذي اأمر ببنائه؛ انظر املَغاِن املَُطابة يف َمعاِل طابة: 385.  )6(

انظر معجم البلدان )املعمل( و)مطلوب(، واملغان املُطابة: 385.  )7(

الّتعليقات والنوادر 104/1.  )8(

الق�صيدة: 69، البيت: 154.   )9(

)10( الق�صيدة: 2، البيت: 29.
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:
)1(

ث عن الأَطالل فقال  الُغ�صاَر وهو يتحدَّ
َ
وذَكر

ــا ــم ــاأنَّ ــاِر َك ــش ــ� ــُغ ــــْن َرْو�ــــــصِ ال ــاَء ِم ــي ــْل ــَع ــيــُبب ـــَخـــالِء نـَـ�ــشِ ــــوِل ال ـــُم ِمـــْن ُط ي ـــرِّ ــهــا ال لَ

:
)2(

 في قوله
َّ
َلي

ُ
وَذَكر الب

ـــْن اأَعـــالـــي لـَـِجــيــَفــٍة ــواحــي ِم  َعـــِريـــُبَخــَلــْت بــالــ�ــشَّ
ِّ
ـــي ـــَل ـــبُ ـــال ـــــْرٍح ف ـــــبَ َولَــــْيــــ�ــــصَ ِب

 ،
)3(

بنو عامر ٍة بنجد، وكانت ت�صكنه  مَّ ُّ
الر ليل فهو واٍد طويٌل ي�صّب في وادي 

ّ
ال�ص واأّما 

:
)4(

وذكره حميد في �صعره فقال

ـــُق ـــِري ــِل َخ ــي ــل ــشَّ ــ� ــال ـــِت الـــَمـــنـــاِزَل ب ـــَف ــــُروُقَع ــــــصٌ و�ــــشُ ــــــ� ــــــغــــــاِرٌب َوَرواِم َوَم

:
)5(

وقال

ــٌة ــيَّ ــِق ـهــاِر بَ ـــــرى الــنَـّ ــَرَمــاَوجــــــاَءْت وِمــــْن اأُخ َوَخــ�ــشْ ليَل  ال�شَّ ــاِدي  ــَح ال َك  َورَّ ـــْد  َوَق

ْيك، في طريق 
َ
ر

ُ
ة بني هالل، وهي في مو�صع يقال له: الب

ّ
ومن اأ�صهر بالد بني هالل: حر

دان، بينهم وبين بني 
َ
ر

َ
اأي�صًا لبني هالل ماء بنجد يقال له: الب ، وُذِكر 

)6(
َعَدن من جهة تهامة

اأَّن  غير   ،
)8(

نجد نحو  يتَّجه  الطائف   
َّ
�صرقي ِجْلذان،  له:  ُيقاُل  وواٍد   ،

)7(
عامر بني  من  ل 

ْ
ُعَقي

، وجاء الإ�صالم وهم نازلون فيهما، 
)9(

بة
َ
معظمَ بني هالل كانوا ينزلون وادَي بي�صة ووادَي ُتر

.
)10(

وفي ظهِر َتبالة على طريق اليمِن اإلى مّكة

وبع�َص  نجد،  �صحراِء  من   
َّ
الغربي الجانَب  �صكنوا  هالل  بني  اأّن  �َصبق  ّمما  لنا  ن 

ّ
ويتبي

الق�صيدة: 2، البيت: 2.   )1(

الق�صيدة: 2، البيت: 12.   )2(

معجم البلدان )ال�صليل(.  )3(

الق�صيدة: 52، البيت: 1.   )4(

الق�صيدة: 69، البيت: 108.   )5(

معجم البلدان )الربيك( و)حرة بني هالل(.  )6(

معجم البلدان )الربدان(.  )7(

�صفة جزيرة العرب: 233.  )8(

معجم ما ا�صتعجم: 10، ومعجم البلدان )احلجاز(.  )9(

)10( معجم ما ا�صتعجم: 90.
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الموا�صع التي تدخل في الحجاز على طريق اليمن اإلى مكة، وكان ل بد لطبيعة هذه المنطقة 

الغيث والغزِو،  ِع م�صاقط 
ُّ
وَتَتب الرعي  يعتمد على  الحياة  اأُ�صلوبًا في  �صاكنيها  تفِر�ص على  اأن 

ولّما جاء الإِ�صالم وجاءت الفتوحاُت فاأَحدثت تغييراً كبيراً في بيئات ال�صام والعراق وُمُدن 

يعي�ص  التي كان  الحال  حراء في نجد وَبوادي الحجاز، على  ال�صَّ اأَبناء  الحجاز بقيت حياة 

الذي   
ّ
الروحي  

َ
الّتغيير ذلك  اإّل  وحرمان،  �َصَظٍف  من  فيها  بما  ة، 

ّ
الجاهلي في  اآباوؤهم  فيها 

عًا  ما بنفو�صهم، ولذلك ُلوِحظ اأنَّ التجديد في �صعرهم لم يكن وا�صِ
َ

اأَْحَدَثُه الّديُن الجديد َف�ص

كتلك ال�صعة التي ُتاَلَحُظ في �صعر البيئات الأُخرى، واأنَّ اأو�صح تجديد فيه كان في مو�صوع 

ف بالَغزل العذرّي الذي كانت له بوادر في الع�صر الجاهلي، 
َ
الغزل؛ اإذ اّت�صعت َمْوَجُة ما ُيْعر

 
ِّ

ا اأّدى اإلى اّت�صاِعه، وهو الغزل الذي ارتفع عن الح�ص ولكّن الإ�صالم َغّذاُه بتعاليمه، وهذا مَّ

ون الغزل بق�صائَد َيِقُفوَنها  وحي، فراح �صعراوؤُه َيُخ�صُّ
ّ
ُمّو الر

ُّ
ة وال�ص والإباحة، وماَل اإلى الِعفَّ

.
)1(

على محبوباتهم

ولم يكن حميد بن ثور بَمْعِزل عن هذه الظروف وهذا التطّور؛ فقد كثر في �صعره و�صف 

، و�صكا 
)3(

، ودباغة الجلود
)2(

الإِبل وم�صاهد ال�صحراء، وا�صطرت زوجُه اإلى العمل بالَغْزِل

ماِنه، 
ْ
اًل اإلى الغزل العذرّي بعّفته وِحر

ْ
، ونجد في �صعره َمي

)4(
نين وكثرِة الديون

ِّ
ِمْن َتَتاُبع ال�ص

.
)5(

وبتخ�صي�ص بع�ص الق�صائد والمقطعات للغزل

وكانت هذه البيئة الفقيرة التي عا�ص فيها بنو هالل تدَفُعهم اإلى الإغارة على بع�ص القبائل 

ِل حينًا اآخر، فتن�صاأ لذلك الحروب بينهم وبين هذه القبيلة اأو تلك.
ُ
ب

ُّ
حينًا، واإلى اعترا�ِص ال�ص

يَّاُم بَني ِهاَلل:
3 - اأَ

 �صمَن 
ْ
يّاَمُهم

اأَ ون  َيُعدُّ خون؛ لأّنهم كانوا  الموؤرِّ واأَّيام بني هالل كديارهم، قّلما حّددها 

هم ـ كانوا ي�صتركون مع �صائر بطون بني  اأّيام بني عامر، ول �صّك في اأنَّ بني هالل ـ اأو بع�صَ

قابل مبا يف التطور والتجديد: 34.  )1(

انظر البيت: 6 من الق�صيدة: 63.  )2(

انظر البيت: 7 من الق�صيدة: 19.  )3(

انظر البيت: 5 من الق�صيدة: 19.  )4(

انظر احلديث عن الغزل يف )مو�صوعات �صعره(.  )5(
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يَّام 
عامر في حروبهم �صدَّ القبائل اُلمجاِورة وغير المجاورة، و�صاأكتفي فيما ياأتي بذكر الأَ

ا�صتراَك  التي ذكروا  يَّام 
ة، والأَ خون واأَ�صحاُب الأَخباِر لبني هالل خا�صّ الُموؤَرِّ َدها  التي حدَّ

هم فيها. بني هالل اأو بع�صِ

هناِء من بالِد بني  ، والَوِتَدُة: مو�صع بالدَّ
)1(

واأ�صهر اأَيّام بني هالل في الجاهلية َيوُم الَوِتَدِة

تميم، اأغار بنو هالل في هذا اليوم على َنَعِم بني نه�صٍل ِمْن تميم، فاأَدركهم بنو َنْه�صل بالَوِتَدِة 

ن اأغاَر من بني هالل اإّل رجل واحد؛ وذكر ياقوت اأّنه ُقِتل في ذلك  فقتلوهم، وما اأَْفَلَت ِممَّ

.
)2(

اليوم َثماُنوَن رجاًل من بني هالل

الحارث  بُن  عوُف  اأغار  يوَم  الأّول  ة: 
ّ
الجاهلي في  هالل  بني  على  يومان  لالأَزد  وكان 

هراني الأَزدي عليهم، وذلك في يوٍم مظلم »فقاَل لأ�صحابه: اْنزلوا حّتى اأعتبر   الزَّ
ّ
الماني

َّ
ال�ص

ْطَمُعوا 
َ
َفي  

)5(
ْظَلع

َ
لي ه  فر�صِ َيَد  َب  َع�صَ وقد   ،

)4(
بني هالل ِمن  مًا 

ْ
ر �صِ اأَتى  فانَطَلَق حّتى   ،

)3(
َلُكم

اأَيديهم وَطِمُعوا فيه،  َطَلبه، واْنَهَزَم من بين  بِه، َفركبوا في  ا�صترابوا  اأَ�صرف عليهم  فيه، فلما 

، وغِنم بنو �َصالمان منهم، 
)6(

فهَجم بهم على اأ�صحابه بني �َصالمان، فاأُ�صيَب يومئٍذ بنو هالل«

 قاَله يفتخر باأبيه الذي غزا بني هالل في ذلك اليوم.
ٌ
 �صعر

)7(
الماني

َّ
ولحاجز بن عوف ال�ص

دهم 
ِّ
اأَغاروا بقيادة �صي اأنَّ بني هالل  واأّما اليوم الثاني لالأزد على بني هالل؛ فكان �صببه 

اٍج من الأزد وذلك في الجاهلية فقتلوهم، وبلَغ ذلك حاجَز بن  �صمرة بن ماعز على ُحجَّ

 الأزدّي، فجمع جمعًا من قومه، واأغار عليهم فقتل 
ّ
هراني الماني الزَّ

َّ
عوف بن الحارث ال�ص

والل�صان  و)الوتدة(،  )الوِتدات(  البلدان  ومعجم   ،921 والعمدة:   ،9/2 اللغة  وجمهرة   ،389/1 النقائ�ص  ديوان   )1(

)وتد(، ونهاية الأَرب يف معرفة اأن�صاب العرب: 409 وفيه »يوم الوقد« حتريف. وذكرت بع�ص امل�صادر اأنها »ليلة 

الوتدة« حمددًة زمن الوقعة من اليوم، وهي جمهرة اللغة ومعجم البلدان والّل�صان.

معجم البلدان )الوتدة(.  )2(

اأَعترب لكم: اأي اأَمتحن الَقْوَم واأختربهم.  )3(

ْم: اجلماعة املنعزلة عن باقي القوم. ال�رسِّ  )4(

يظلع: يعرج.  )5(

يف �رَساة غامد وَزهران: 318.  )6(

 ُمِقّل، لي�ص من م�صهوري 
ٌّ

حاجز بن عوف: اأحد بني �صالمان بن َمْفرج بن مالك بن زهران من الأَزد، �صاعر جاهلي  )7(

ِه، انظر: يف �رساة غامد 
ْ
ن ي�صبق اخليَل َعْدواً على َقَدَمي عاليك املُِغيين على قبائل العرب، ومَّ ال�صعراء، وكان اأحد ال�صّ

وزهران: 318.
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:
)1(

ى، وقال يخاطب �صمرَة ْبَن ماعز
َ
منهم و�َصب

ـــُم بــِدمــاِئــنــا ـــاُك ـــن ـــْل ـــــْل ِن ـــَر َه ـــْم ـــشَ ــاِليـــا � ــث ــِم ب ـــْم  ـــُك ـــَل ـــْع نَ َحــــَذْونــــا  ـــــْل  َه اأَْم 

ـــٍم ُقـــتِّـــُلـــوا ـــْي ـــَق ـــــْن ُف ـــالِلتـَــْبـــكـــي ِلـــَقـــْتـــلـــى ِم ـــه ـــي �ــــشــــاِدقــــاً ِل ـــك ـــْب ــــْوَم تَ ــــيَ ــــال ف

ــْم ــاَءُك ــش ــ� ِن ـــــُت  راأي اأَْن  ــفــانــي  �ــشَ ـــــاِلَولَـــَقـــْد  ـــــف ــــــًة عــلــى الأَْك ــــــْرَدَف يَـــْبـــكـــيـــَن ُم

بَْينَنا ــَحــْت  اأَ�ــشْ ـــَحـــْرَب  ال اإِنَّ  ــَر  ــْم �ــشَ ــا  ـــــاِء بـــعـــَد ِحـــيـــاِلي كَّ ـــى الـــــدَّ ـــَل ـــْت َع ـــَح ـــِق لَ

قاَل حاجز:  بني هالل حتى  بينهم وبين  العالقة  اأقف على  ، ولم 
)2(

تميم م من 
ْ
ُفَقي وبنو 

»تبكي لقتلى من فقيٍم«.

َف 
َ
ر الطَّ د  ُيَحدِّ ، ولم 

)3(
له �صمار يقال  ني هالل في مو�صٍع 

َ
ِلب ياقوت وقعًة كانت  وذكر 

الآخر الذي كانت معه هذه الوقعة، ولم اأجد َمْن ذكر هذا اليوم غير ياقوت.

باب، وكالهما من بني عامر وقعٌة  وكانت بين بني هالل وبني معاوية بن ِكالب وهم ال�صِّ

اء، قريبًا من 
َ
باب واٍد فيه مياٌه كثيرة ونخٌل كثير، ُيقال له َكر بالقرب من الطائف، فقد كان لل�صِّ

مون اأَهله وُي�صيُئون  الطائف بجوار ديار بني هالل، قال البكرّي: »وكانت بنو هالل َيْهَت�صِ

د  ، ولم ُيَحدِّ
)4(

َفَغَزْوُهم وكان لهم حديث« باب بالِحمى،  جواَرهم، حّتى جمعت لهم ال�صِّ

باب. البكرّي لمن كانت الغلبة، واإِن كانت عبارته تدل على اأّن الغلبة رّبما كانت لل�صّ

 بقيادة ربيعة بن اأبي ُظبيان بن ربيعة بن اأبي ربيعة بن 
)5(

ودخلت بنو هالل حرَب الِفَجار

ه  مُّ
ال اّلذي هاَجت الحرُب ب�صبب مقتله، فاأُ حَّ َّ

، وكان بنو هالل اأَخواَل الر
)6(

َنهيك بن هالل

ُب: هاَجْت بعد �ُصكون، واحِلياُل: اأْن ي�رسَب الَفْحُل الّناقَة فال حَتِْمل، 
ْ
يف �رساة غامد وزهران: 321، وَلِقَحْت احَلر  )1(

اء: يبدو اأّنه ا�صمُ مو�صع، ولكّن البكريَّ وياقوتًا ل يذكراه. كَّ ه احلرَب بالناقة التي تلقح بعد ِحيال. والدَّ
ّ
�صب

جمهرة اأن�صاب العرب: 216 و222.  )2(

معجم البلدان: )�صمار(.  )3(

معجم ما ا�صتعجم: 875.  )4(

ت هذه الأيّام باأيّام الفجار 
َ
ي يذكر املوؤّرخون حرَبنْي با�صم الفجار: الفجار الأّول والفجار الآخر، ولكلٍّ اأيَّاُمه، و�ُصمِّ  )5(

-163 واملنّمق:   ،195/1 النبوية  ال�صية  انظر  مات، 
ُ
احُلر وا�صَتَحّلوا  فيها  ففَجروا  م، 

ُ
احُلر الأ�صهر  يف  وقعت  لأنها 

يف  العرب  واأيّام   ،392-391 والعمدة:   ،75-52/22 والأغاين  و256،   252/5 الفريد  والعقد   ،180
اجلاهلية: 342.

الأغاين 63/22.  )6(
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فقال  العامرّي ذلك،  ربيعة  بن  لبيد  ، وذكر 
)1(

بن هالل َنهيك  بن  ربيعة  اأبي  بنت  رة 
ْ
ُنَفي هي 

:
)2(

تنه�ُص بني عامر لالأخذ بثاأر عروة
ْ

َي�ص

ـــالٍب ك ـــي  ـــِن ب ــــَت  َعــــَر�ــــشْ اإن  ـــا َمــــــواِلفــــاأَِبــــلــــْغ  ـــه ــــُخــــطــــوُب لَ ـــــَر، وال ـــــاِم وع

نـُــَمـــْيـــٍر ـــي  ـــِن بَ ـــَت  َعـــَر�ـــشْ اإِْن  واأَخـــــــــــــواَل الـــَقـــتـــيـــِل بَــــنــــي هــــالِلَوبَــــلِّــــْغ 

ـــى ـــشَ ـــ� ــــــاَل اأَْم حَّ ــــــرَّ ـــــَد ال ـــــواِف ـــــــاأنَّ ال ـــالِلب ـــظِّ ال ِذي  ـــَن  ـــَم ـــْي تَ ِعــــْنــــَد  ــاً  ــم ــي ــق ُم

وخبر هذه الحروب م�صهور في كتب الّتاريخ والأدب، ول حاجة بنا اإلى الإطناب في 

ِذكر اأحداثها.

ن، وذلك بعد فتح مكة 
ْ
رك كان غزوة ُحَني ني هالل وهم على ال�صِّ

َ
واآخر يوم فيه ذكر ِلب

نة الثامنة للهجرة، فقد اجتمعت هوازن وفيها بطون بني عامر وثقيف وغيرهما من 
ّ

في ال�ص

 بني ِهالل فيها، فقد 
ُ
ر

َ
نا منه َخب  الغزوة م�صهور، واإّنما ُيِهمُّ

ُ
ر

َ
�صول ، وَخب

ّ
القبائل لحرب الر

ا�ص 
ّ
، وقد اأ�صار اإليهم العب

)3(
َ اأَنَّه لم َي�ْصَتِرْك في هذِه الغزوة منهم مع الم�صركين اإلَّ عدٌد قليل

ُذِكر

:
)4(

لمي بقوله بعد هذه الغزوة في ق�صيدة
ُّ

بن مردا�ص ال�ص

ــــْم ــــُه ــــاَدَرتْ ــــاً ِمـــــْن ِهــــــالٍل غ ــــْرم ــــشِ ــــراِبَو� ــــتُّ ــــال ــــُر ب ــــــصٍ تُــــَعــــفَّ ــــــا� ــــــاأَْوَط ب

 فيَمْن 
َ
د اأنهم كانوا قلَّة؛ وُذِكر  الكبير، وهذا يوؤكِّ

ّ
ُم جماعُة بيوٍت انقطعت عن الحي

ْ
ر وال�صِّ

اأنَّ  اأَي�صًا  ، وُذِكر 
)5(

اأبي ربيعة بن َنهيك بن هالل َزْيُد بُن �صّداد بن معاوية بن  �صِهَدها منهم: 

.
)6( صلم ووفد على الّنبي�  اأَ

ّ
ن �صِهَدها ُم�ْصِركًا، ثم نا كان ِممَّ

َ
حميَد بن ثور �صاِحب

هذه هي الأيام التي ورد فيها ذكر لبني هالل في الجاهلية وبدء الدعوة الإ�صالمية، واأّما 

 ُمَتَوقَّع؛ لأّن بني هالل 
ٌ
ة فلم اأجد َمْن ذكر لهم اأيامًا، وهو اأمر

ّ
في �صدر الإ�صالم وع�صر بني اأُمي

الأغاين58/22.  )1(

ديوان لبيد: 276، وتيمن: ا�صم الوادي الذي ُقِتَل فيه عروة.  )2(

ال�صية النبوية 4/ 80، وتاريخ الطربي 70/3.  )3(

ال�صية النبوية 4/ 102، واأوطا�ص: واٍد بديار هوازن.  )4(

جمهرة الن�صب 59/2.  )5(

اأ�صد الغابة 53/2، وجتريد اأ�صماء ال�صحابة 140/1.  )6(
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اأن  بعد  والأَُموّية،  الرا�صديّة  ِن 
ْ
الخالَفَتي مدة  الفتح  جيو�ص  اإلى  ان�صّموا  القبائل  من  هم 

َ
وغير

رك اإلى عقيدِة التَّوحيد. انتقلوا من ال�صِّ

ن لنا هذه الأيَّام اأنَّ بني هالل كانوا في الجاهلية قومًا ُمَغلَّبين، لي�ص لهم يوٌم من الأيام 
ِّ
ي
َ
وُتب

 بنا ِمن ِقّلة الأعالم الم�صهورين منهم في الجاهلية؛ 
َّ
ر ما مر

ّ
على غيرهم من القبائل، وهذا يف�ص

اأي�صًا ظاهرة  ر 
ِّ

�صاعرّيته، ويف�ص اأو  ته 
ّ
الجاهلي تقوم غالبًا على فرو�صي الرجل  اإذ كانت �صهرُة 

ببني  بالفخر  ببني هالل، وال�صتعا�صة عنه  الفخر  ُه من  �صعر حميد، وهي خلوُّ َنْلَحُظها في 

عامر عاّمة.

4 - َعقْيَدة بَِني ِهاَلل:

لم يكن بنو هالل وغيرهم من بطون بني عامر مختلفين عن باقي العرب في عقيدتهم اأّيام 

مونها كُمْعَظِم  ة وفي الإ�صالم، اإذ كانوا في الجاهّلية م�صركين يعبدون الأ�صنام ويعظِّ
ّ
الجاهلي

العرب.

وًة بي�صاَء منقو�صًة، عليها 
ْ
، وكان َمر

)2(
ة َنٌم ُيقاُل له ذو الَخَل�صَ  �صَ

)1(
 اأَّنه كان ِبَتباَلة

َ
فقد ُذِكر

مه وُتهدي له؛ وهي: خثعم، وَبِجيلة،  ده وُتعظِّ
ُ
كهيئة التَّاج، وكانت مجموعٌة من القبائل تعب

راة، 
َّ

 بن اأُّد، وَدْو�ص، واأَْزد ال�ص
ّ
م بن َرّبان، وَزبيد، والغوث بن ُمر

ْ
والحارث بن كعب، وَجر

، ويبدو اأنَّ تعظيمَ ذي الَخَل�صة كان 
)3(

وباِهلة، وهالل بن عامر، وكان �صدنته من بني هالل

ٍر و�ُصواءة وهالل 
ْ
مَّ ُنَمي

م بن معاويةـ  اأُ َة بنت ُج�صَ
َّ
عاّمًا في بني عامر منذ القديم؛ فقد ُذِكر اأنَّ ُرقي

اأَْت 
ّ
 لها ما َحْمُلها، فتنب

َ
ة عندما حملت بربيعة لتنظر وربيعة بني عامر ـ اأَتت كاهنًة بذي الَخَل�صَ

؛ ويوؤكد هذا ما جاَء في �صعر ِخدا�ص بن زهير العامري اأحد بني ربيعة 
)4(

لها بولٍد كثيِر النَّ�صل

ابن  َعْثَعث  له:  يقال  وبين رجل من خثعم  بينه  كان  يذكر عهداً  قوله  في  عامر، وذلك  ابن 

تبالة: بلد بني مكة واليمن، على م�صية �صبع ليال من مكة، معجم البلدان: )تبالة(.  )1(

البلدان  ومعجم   ،493 العرب:  اأن�صاب  وجمهرة   ،317 واملحرّب:   ،88/1 النبوية  وال�صية   ،53 الأ�صنام:   )2(

)اخلل�صة(، والنهاية يف غريب احلديث 64/1 و2: 62، والل�صان )خل�ص(، وخزانة الأدب 19/1.

اأع�رس،  بن  باهلة  من  اأُمامة  بني  من  كانوا  �صدنته  اأّن  الكلبي  ابن  وذكر  )اخلل�صة(،  البلدان  ومعجم   ،317 املحرّب:   )3(

الأ�صنام: 35، ونقل ذلك عنه ياقوت يف معجم البلدان )اخلل�صة(.

طي بِهالل«. ِ جممع الأمثال 30/2 يف خرب املثل: »اأَْعِرُف �رسَ  )4(
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:
)1(

، فَغَدر عثعث بالعهد
ّ
وح�صي

ــٍث ــَع ــْث وَع ــِن  ــْي ــ�ــشَ ــُح ال ــــِن  ابْ واأَيُّ  ـــي  ـــاأَيِّ ـــــَدراف اأَْغ ــِف  ــْل ــِح ــال ب ـــاَن  ك ــنــا  ــْي ــَق ــتَ الْ ــا  م اإذا 

ــــُه ــــنَ ــــْي ـــي َوبَ ـــن ـــْي ـــــاهلل بَ ــــــــُه ب ــــــــْرتُ ــــَراَوَذكَّ ــــَذكَّ ـــــْو تَ ٍة لَ ـــــْن ُمـــــــدَّ َومـــــا بَــْيــنَــنــا ِم

ــــــْوَم تـَــبـَــالـَــٍة ــاء يَ ــش ــ� ــْي ــبَ ــَراَوِبـــــالْـــــَمـــــْرَوِة ال ــ�ــشَّ ــنَ ـــُث تَ ــاِن َحـــْي ــم ــْع ــنُّ ــِة ال ــشَ ــ� ــبَ ــْح َوَم

البي�صاِء،  وِة 
ْ
وباَلمر باهلل  بتعاُهِدهما  عثعثًا  ر  ُيذكِّ فهو  الَخَل�صة،  ذا  �صاء: 

ْ
ي
َ
الب بالمروة  يريد 

مها. فكالهما ُيَعظِّ

 ذكر اأّن بطوَن العرب من هوازن القريبَة ِمن َتبالة كانت 
ّ
د ذلك اأي�صًا اأنَّ ابَن الكلبي ويوؤكِّ

، وبنو عامر من هوازن، وديارهم قريبة من َتبالة.
)2(

م ذا الَخل�صة تعظِّ

وبقيت بنو هالل وغيرها من القبائل التي تعبد ذا الَخَل�صة على عبادتها حتى جاء اهلل تعالى 

 
َ
ِة جرير   لكلِّ �صنٍم َمْن َهَدَمُه، وبعَث اإلى ذي الَخَل�صَ

ّ
بالإ�صالم، وُفِتَحْت مّكة، فبعث النَّبي

 في جماعٍة ِمْن َبجيلة كانوا اأَ�صلموا، »فقاَتَلْتُه َخثعم وباهلُة دوَنُه... فظفر 
ّ
َجلي

َ
ابَن عبِد اهلِل الب

. فهذا قد ي�صير اإلى اأّن بني هالل وغيرهم من 
)3(

، َوَهَدَم ُبْنياَن ذي الَخل�صة...«
ْ
بهم َوَهَزَمُهم

القبائل الأُخرى ـ غير خثعم وباهلة ـ  ُرّبما كانت تركت عبادَته ودخَلت في الإ�صالم؛ اإِذ لو 

اأّنهم َبُقوا على عبادتهم وتعظيمه َلَداَفعوا عنه كما داَفَعْت خثعم وباهلة. ولم اأقف على ذكٍر 

ل�صنم اآخر كان بنو هالل يعّظمونه.

على اأنَّ عبادَة بني هالل واإخوتهم من بني عامر لذي الَخَل�صة ل تعني اأنهم لم يكونوا 

يوؤمنون باإلٍه عظيم هو اأعظم من اآِلَهِتهم واأ�صناِمهم، بل كانوا يوؤمنون به كغيرهم من القبائل؛ 

اإذ كان الإ�صراك باهلل وتعظيم الأ�صنام طاغيًا على الجزيرة العربية على الرغم من اأن العرب 

ة 
ّ
كالن�صراني الكريم؛  القراآن  اإليها  اأ�صار  اّلتي  الأديان  من  بعدٍد  اّت�صاٌل  َلُهم  كان  العهد  لذلك 

رك  ال�صِّ وَدْهماَءُهم كانت على  تهم  عامَّ ة وغير ذلك، ولكّن 
َّ
والَمُجو�صي اِبَئة  وال�صّ واليهوديّة 

ديوان ِخدا�ص بن زهي: 73.  )1(

الأ�صنام: 34.  )2(

الأ�صنام: 35.  )3(
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 اإلى اهلل ُزْلفى؛ كما حكى ذلك عنهُم 
ْ
َبُهم

ِّ
، وهي التي كانوا يعبدوَنها ِلُتَقر

)1(
وعبادِة الأَ�صنام

 ،{ }  :
)2(

بقوله وجل  عز  اهلُل 

 في اأبيات 
ّ
مون باهلل كما مر ولذلك كانوا يحّجون اإلى مكة؛ لأن فيها بيت اهلل الحرام، وُيْق�صِ

 اهلل على ِذْكِر ذي الَخَل�صة )المروة البي�صاء( تعظيمًا هلل، 
َ
َم ِذْكر خدا�ص بن زهير العامرّي، اإذ َقدَّ

واعتقاداً باأنه اأعظم من ذي الخل�صة وغيره من الأ�صنام.

وكان  ؛ 
)3(

دينهم في  دين  دِّ ُمَت�صَ ة 
ّ
الجاهلي في  ُحْم�صًا  كانوا  كلَّهم  عامر  بني  اأّن  وُذِكر 

البيت،  الحرم وُولة  اأهل  العرب؛ لأنهم  قبائل  اأّوًل في قري�ص وَمْن نزل مكة من  �ص  التََّحمُّ

على  �ص 
َ
ُتْفر لم  اأ�صياء  اأنف�صهم  على  وفر�صوا  لغيرهم،  تكون  ل  باأ�صياء  اأنف�صهم  وا  فخ�صّ

م مثَل ما جعلت 
َ
، ثم جعلت قري�ص لمْن َوَلَدت من العرب من �صاكني الِحل والَحر

)4(
غيرهم

ب بنو ربيعة بن 
ْ
ْن َوَلَدت قري�ص: كالب وكعب وعامر وُكَلي لنف�صها، قال ابُن حبيب: »َفِممَّ

م بن غالب ]القر�صية[.. ويقال: اإّن بني عامر كّلهم 
ْ
هم َمْجد ِبْنت َتي مُّ

عامر بن �صع�صعة، واأُ

�صت  . واإذا كانت بطوُن بني عامر تحمَّ
)5(

حم�ٌص لتحّم�ص اإخوتهم من بني ربيعة بن عامر..« 

�ص ِمن �صواهم؛ لأّن اأباهم هالًل  �ص اإخوتهم من بني ربيعة، فاإن بني هالل اأَْولى بالتحمُّ لتحمُّ

. ويوؤكد اأَنَّ بني عامر كلهم كانوا حم�صًا قوُل اأبي 
)6(

خلف على َمْجٍد بعد اأخيه ربيعة بن عامر

:
)7(

َلة
َ
ْعِب َجب بياني، حين َهَزَمْت ُذبياَن وتميمًا بنو عامر وبنو عب�ص يوَم �صِ اإيا�ص بن حرملة الذُّ

ــصْ ــ� ــِب ـــو َع ـــنُ ـــُهــــْم بَ ـــُن اإنَـّ ـــي ـــِط ـــــــــِدْم َق ـــْوِم الــُحــِمــ�ــْصاأَْق ـــَق ــُة ِفـــي ال ــلَّ ــِح ــُر ال ــ�ــشَ ــْع ــَم ال

لت: 32-12. انظر: ديوان اأمية بن اأبي ال�صَّ  )1(

َمر: 3/39. �صورة الزُّ  )2(

وا ُحم�صًا، انظر الل�صان )حم�ص(. د يف الأَمر اأّيًا كان، فلّما ت�صّددوا يف دينهم �ُصمُّ دُّ الأ�صل يف ت�صمية احُلْم�ِص هو التَّ�صَ  )3(

والل�صان  )مكة(،  البلدان  ومعجم   ،892 والعمدة:   ،216-211/1 النبوية  وال�صية   ،128-127 املنمق:   )4(

والتاج )حم�ص(.

املحرب: 178.  )5(

جمهرة الن�صب: 55/2.  )6(

وَقطني:   ،212/1 النبوية  ال�صية  يف  كما   
ّ
التَّميمي  

ّ
ارمي الدَّ ُزرارة  بن  َلِقيط  اإىل  الرجز  ب 

َ
وُيْن�ص  146  /11 الأغاين   )7(

« ب�صكون ال�صني وما قبلها، ويف الأغاين هكذا: 
ْ

..احُلْم�ص
ْ

�ص
ْ
ِبَطت القافية يف الأَغاين هكذا »..َعب ا�صم فر�ص، و�صُ

َطني ل ي�صّح.
ْ
ب �ِص..احُلْم�ِص«، وكال ال�صَّ

ْ
»..َعب
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 يكونوا 
ْ
 الِحلَّة«؛ وف�صره الأَ�صفهاني فقال: »الِحلَُّة: َلم

ُ
ر فو�صف بني عب�ص باأََّنهم »الَمْع�صَ

دون في  دِّ الُمَت�صَ اأي:  الُحْم�ص«؛  باأنَّهم »القوم  ، وو�صف بني عامر 
)1(

ِدينهم« ُدوَن في  دَّ َيَت�صَ

دينهم.

الأَ�صنام  دون 
ُ
َيْعب م�صركون:  ة، 

ّ
الجاهلي في  بنو هالل  وفيهم  عامر  بني  عقيدة  تلك هي 

بهم اإلى اهلل زلفى على ما كاَنْت عليه عاّمة العرب، ُحْم�ٌص: على ما كانت 
ِّ
ِلُتقر مونها  ويعظِّ

ها. �صِ عليه قري�ص في َتَحمُّ

فلّما جاء الإ�صالم كان �صاأنهم �صاأَن عاّمة العرب اأي�صًا، فقد انت�صر الإ�صالم بينهم انت�صاراً 

اأو  ة 
ّ
قبلي لأ�صباب  عدّواً  هم 

ُ
اأكثر واتََّخَذه  حقيقته،  في  تفّكروا  الذين  اأُولئك  به  فَقِبَل  بطيئًا، 

ة.
ّ
�صخ�صي

هرّي فيما نقله الطبري عنه: اأّن ر�صول اهلل  عندما كان يعر�ص نف�صه على  فقد روى الزُّ

اإلى اهلل وعر�ص عليهم  اأتى بني عامر بن �صع�صعة فدعاهم  العرب في موا�صم الحج،  قبائل 

ة بن فرا�ص: واهلِل َلْو اأّني اأََخْذُت هذا الَفَتى من قري�ص 
َ
َحر

ْ
ه، »فقال رجٌل منهم يقال له َبي

َ
نف�ص

َمْن  اهلل على  اأظهرك  ثم  اأمرك،  بايعناك على  اإن نحن  اأَراأيَت  له:  قال  ثم  َب. 
َ
الَعر به  لأََكْلُت 

اأََفُتْهَدُف  قال:  ي�صاء.  ُعه حيث  َي�صَ اهلل  اإلى   
ُ
الأَمر قال:  بعَدك؟  ِمن   

ُ
الأَمر لنا  اأَيكون  خاَلَفك، 

كان  فقد   .
)2(

باأَمرك« لنا  حاجَة  ل  لغيرنا؟  الأَمر  كان  ظهرَت  فاإذا  ُدوَنك،  للعرب  ُنحورنا 

ًا، فهم يريدون اأن 
ّ
لي

َ
اَيَعِة دافعًا َقب

َ
افع اإلى ترك الُمب ايعتهم َلْو باَيُعوا الر�صول  والدَّ

َ
الدافع اإلى ُمب

ِرهم في  ه اهلل، ولم يكن دافعًا فكرّيًا َعَقِدّيًا نابعًا ِمن تفكُّ
َ
يكون لهم الأَمر من بعده بعد اأن ُيْظِهر

حقيقة هذا الأَمر الذي يدعوهم اإليه.

 وا�صحًا في اإعرا�ص عامِر بن الطفيل العامرّي، فقد قال له َبُنو 
َ

ونجد الّداِفع ال�ّصخ�صي

لقد  »واهلل  فقال:  فاأَ�صلم.  اأَ�صلموا  النا�ص  اإّن  عامر؛  يا   : اهلل  ر�صول  على  وفادته  قبل  عامر 

، فالدافع 
)3(

ُب َعِقبي، اأفاأنا اأتبع هذا الفتى من قري�ص؟!«
َ
َع الَعر

َ
 حّتى َتْتب

َ
ُت األَّ اأَنتهي

ْ
كنت اآَلي

الأغاين 11: 147.  )1(

تاريخ الطربي 350/2، وانظر اأ�صواق العرب: 289-287.  )2(

ال�صية النبوية 4/ 213.  )3(
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مره هو، فكيف ُيْطَلب منه بعد هذا الطموح  ن؛ لأّنه كان يريد اأن تاأتمر العرُب باأَ
ِّ
 َبي

ّ
ال�صخ�صي

.
ّ
ِلي

َ
ٍب َقب اأن ياأَتِمر باأمر »هذا الفتى من قري�ص«؛ على اأن كالَمُه ل يخلو من َتَع�صُّ

ِبْئِر  ل الم�صلميَن الَعداء ِمن قبُل، فقتل اأَ�صحاَب 
ْ
َفي َب عامر بن الطُّ ن نا�صَ

ْ
ولهذين الّدافَعي

ورٍة ِمْن اأَبي َبراء عامِر بِن مالك العامرّي ـ  َمُعونة الّذين اأر�صلهم النبي  اإلى اأهل نجد ِبَم�صُ

ِلم وقال خيراً، 
ْ

د بني عامر ـ بعد اأَْن دعاه النبي اإلى الإ�صالم فلم ُي�ص
ِّ
 عامِر بن الطفيل و�صي

ِّ
عم

 ا�صت�صرخ عامر بن الطفيل قوَمه عليهم، فاأَبْوا اأن 
ْ
وذلك في ال�صنة الرابعة للهجرة، فلما اأََتْوُهم

 َمْقِتِل 
ُ
ر

َ
هم فاأجابوه، وكان َخب

َ
م وغير

ْ
يجبيوه حفاظًا على ِجوار اأبي براء، فا�صت�صرخ بنيٍ �ُصَلي

.
)1(

اأَ�صحاب بئر معونة

ن بن 
ْ
ي َة ْبَن ُح�صَ

ّ
وفعل بنو هالل مثَلما فعل عامر بن الطفيِل، عندما اأَر�صل اإليهم النبي  ُقر

.
)2(

 اإلى الإ�صالم، فقتلوه
ْ
 ليدُعَوُهم

ّ
ُف�صالَة بِن ُزَهير بن ُجَذيمة العب�صي

ومع ذلك فقد اأ�صلم من بني عامر وبني هالل اأقوام من قبل اإ�صالم بني عامٍر وبني هالل 

ة بن عمرو الهاللي الذي  ْ�صَ
ي
َ
ن اأَ�صلم من بني هالل في تلك المدُة: ُقب بعد غزوة حنين، فممَّ

نة الثانية 
ّ

مَّ الم�صاكين، وذلك بعد غزوِة بدر في ال�ص
ة اأُ

ّ
  زينَب بنت خزيمة الهاللي

َّ
زّوج النبي

من اأَ�صَلم  ، فكان هوؤلء ـ اأعني: قبي�صة وزينب وزوجها ـ مَّ
)3(

للهجرة بعدما ا�صُت�ْصِهد زوُجها

بن  ة 
َ
�َصُمر بن  ، وجابر 

)4(
الحارث بنت  ميمونُة  الأُخرى  النبي  امراأَة  اأَي�صًا:  بدر. ومنهم  قبَل 

.
)5(

ُجنادة بن ُجْنُدب الهالّلي

  تعلن اإ�صالَمها، وكان في تلك 
ّ
ن توافدت العرُب على النبي

ْ
وبعد فتح مكة وغزوة ُحَني

 عبد اهلل، 
ّ
ُد َعْوف بن اأَ�صرم بن عمرو؛ ف�صّماه النبي

ْ
الوفود وفد بني هالل الذي كان فيه: َعب

�صة بن الُمَخاِرق بن عبد اهلل، وزياد بن عبد اهلل بن مالك؛ وهو ابن اأُخت ميمونة بنت 
ْ
ي
َ
وُقب

ال�صية النبوية 193/3، وتاريخ الطربي 545/2، ومعجم البلدان )معونة(..  )1(

جمهرة اأن�صاب العرب: 251، وترجمة قرة يف اأُ�صد الغابة 4/ 203، والإ�صابة 237/5.  )2(

ال�صية النبوية 4/ 296.  )3(

ترجمتها يف اأ�صد الغابة 55/5، والإ�صابة 162/3 و8/ 25 وموا�صع اأَُخر.  )4(

ترجمته يف اأ�صد الغابة 254/1، والإ�صابة 185/1.  )5(
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، ولم ُيْذَكر حميد بن ثور في هذا الوفد، وهذا ما يدّل على اأنه رّبما وفد فيما بعد 
)1(

الحارث

. على النبي

5 - لَُغُة قِبيَلِة ُحَميد:

ُتَعدُّ لغُة بني عامر وبني هالل من اأَنقى ُلغاِت القبائل العربية، ولذلك اعتمدها علماء اللغة 

في تطوافهم بين القبائل لجمع لغة العرب من اأفواههم.

فقد كانوا يقطنون نجداً والحجاز بعيِدين عن الختالط اللغوي وتاأثير الّلغات الأجنبية، 

كالفار�صية في العراق، والرومية في ال�صام، والحب�صية في اليمن، والهندية والفار�صية في ُعَمان، 

باء 
َ
وكانوا مع ابتعادهم عن الأَُمم الأُخرى يقطنون البوادي التي قلَّما خالط اأَهَلها التُّّجار والُغر

كما هي حال الُقرى، ولذلك بقيت لغتهم نقية، فاعتمدها العلماء لذلك، فاأبو زيد الأن�صارّي 

من  �صمعُته  اإذا  اإل  العرب،  قالت  اأقول:  »ل�صُت  يقول:   
)2(

الأعراب عن  الرواية  كثير  وكان 

. وبنو 
)3(

العرب« اأَُقْل: قالت  لم  هوؤلء: بكر بن هوازن، وبني كالب، وبني هالل... واإّل 

كالب من بني عامر بن �صع�صعة مثل بني هالل، وعامر بن �صع�صعة وبكر بن هوازن كالهُما 

ِمن قي�ص عيالن، وكانت قي�ص اإحدى القبائل الكبرى التي ُنِقَلْت عنها لغُة العرب، َفِمّما قاله 

ال�صيوطي: »والذين عنهم ُنِقَلت اللغة العربية، وبهم اْقُتِدَي، وعنهم اأُِخذ الّل�صان العربي من 

قبائل العرب هم: قي�ص، وتميم، واأ�صد.. ثم ُهَذْيل، وبع�ص ِكنانة، وبع�ص الطائيين، ولم يوؤخذ 

.
)4(

عن غيرهم من �صائر القبائل«

ر بعد انت�صار الإ�صالم ودخول الأُمم في الإ�صالم،  وبقيت لغتهم ف�صيحة نقية اإلى زمن متاأخِّ

 )ت 334هـ( بني هالل بن عامر وبني عامر بن ربيعة بن عامر في القبائل 
ّ
فقد ذكر الهمداني

.
)5(

العربية التي كانت الف�صاحُة ل تزال فيها حتى زمانه

الطبقات الكربى 309/1.  )1(

اأخبار النحويني الب�رسيني: 53، وطبقات النحويني واللغويني: 165.  )2(

املزهر 151/1.  )3(

املزهر 211/1.  )4(

�صفة جزيرة العرب: 136.  )5(
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ببني  َيِثقون  ـ  الأَعراب  ياأخذون عن  فيما  دق  وال�صِّ َة  قَّ الدِّ ْوَن 
َّ
َيَتَحر ـ وهم  العلماء  وكان 

كوني فيما نقل عنه البكري: »اإذا اأََرْدَت 
َّ

هالل وبع�ِص اإخوتهم من بني عامر، ولذلك قال ال�ص

ق بني  دِّ َبَة َفُت�صَ
َ
ة... ثم تنزل بطَن ُتر َتِحُل من المدينة فتنزل ذا الُق�صَّ

ْ
ق الأَعراب... َتر اأَْن ت�صدِّ

باب هم بنو ربيعة بن معاوية بن كالب بن ربيعة بن  ، وال�صِّ
)1(

باب...« هالل بن عامر وال�صِّ

.
)2(

عامر

اأّما ما تختلف به لغة بني عامر وبني هالل عن لغة عاّمة العرب فلم اأَجد من ذلك اإل النَّْزَر 

 الجيم، وهي لغة عامريّة ل 
ّ
َء َيُجُده؛ ب�صم

ْ
ي  اأّن بني عامر يقولون: َوَجَد ال�صَّ

َ
الي�صير؛ فقد ُذِكر

، ولغُة عاّمة العرب: وَجد ال�صيَء يِجده؛ بك�صر الجيم. ومثل ذلك 
)3(

 لها في باب الِمثال
َ
نظير

اأي�صًا اأَنَّ الم�صهور عند العرب اأْن ُيقال: �َصَخن ال�صيء و�َصُخن؛ بفتح الخاء و�صّمها، وبنو عامر 

.
)4(

يك�صرونها فيقولون: �صِخن ال�صيء

ا بدا لك، ونحوِه، فقد ذكر الطبرّي  ومن ذلك اأّنهم يقولون: �َصْل عنَك، َبَدَل: �َصْل َعمَّ

  بقوله: »اأ�صهد باهلل الذي ل اإله 
َّ
في ق�صة اإ�صالم اأحد بني عامر اأّن العامرّي خاطب النبي

غيره اإّن اأمرَك حّق، فاأَْنِبْئني باأ�صياَء اأَ�صاألك عنها. قال: �َصْل َعْنَك وكان النبي  قبل ذلك يقول 

لل�صائل: �َصْل عّما �صئت، وَعّما بدا لك، فقال للعامري: �َصْل عنك؛ لأّنها لغُة بني عامر، فكلَّمه 

.
)5(

بما َعِلمَ ...«

ورّبما انفرد بنو عامر ببع�ص الألفاظ، ي�صتخدمونها دون �صائر العرب، مثل ذلك َقْوُلهم 

يقول:  العامرّي  فاإِّن  �صيء؟  عندك  بقي  هل  اأحُدهم:  �ُصِئَل  اإذا  واأَنهم   ،
)6(

الّتقحيط للتلقيِح: 

.
)7(

َبْحباح، اأو: َحْمحام، اأو َمْحماح، اأو َهْمهام؛ اأْي: لم يبق �صيء

معجم ما ا�صتعجم: 1236.  )1(

جمهرة اأن�صاب العرب: 282.  )2(

ال�صحاح والل�صان )وجد(.  )3(

الل�صان )�صخن(.  )4(

تاريخ الطربي 164-163/2.  )5(

الل�صان )قحط(.  )6(

جمهرة اللغة 475/3، والل�صان )بحح( و)حمح( و)حمم( و)همم(، واملزهر 133/2.  )7(
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مين: الُمْقَوّر، وُلَغُة غيِرهم من العرب اأنَّ الُمْقَوّر 
َّ

ومن ذلك اأي�صًا اأّن بني هالل يقولون لل�ص

:
)1(

د بن ثور ي�صف َجَماًل
ْ
هو الَمْهزول، وقال ُحَمي

ــُه ــنَ ــي ــش ــــــــاأَنَّ َو� بْــــــَن ُمــــــْقــــــَوّراً َك اأَْحـــَجـــَمـــاَوَقــــــرَّ الـــُعـــْفـــُر  راَمــــــُه  مـــا  اإذا  ــٍق  ــي ــِن ب

.
)2(

َوُة َجَماًل �َصمينًا؛ ولذلك جعل العلماُء هذه الكلمة من الأَ�صداد
ْ

ب النِّ�ص َّ
اأي: وقر

وبذلك راأينا اأّن لغة بني عامر وبني هالل كانت لغة نقية من تاأثير اللغات الأجنبية، واأن 

القوم كانوا �صادقين مع َمْن َيِفد عليهم من العلماء لأخذ ال�صعر واللغة، فكان العلماء َيِثقون 

بهم وينقلون عنهم، و�صنرى فيما ياأتي من درا�صة م�صادر �صعر حميد اأّن نحواً من ُثُلِث ديوانه 

ه المعجمات وكتب اللغة، وهذا ما َيُدّل على مكانِة �صعره الّلغويّة. مُّ َت�صُ

خاللها  من  رْنا  اأَْب�صَ والتي  حميد،  بقبيلة  المتعّلقة  المتعّددة  الجوانب  هذه  معرفة  وبعَد 

اإلى البدء  بيل 
َّ

اأ�صبحت ال�ص اإِ�صاراٍت عّدًة ك�صفت لنا بع�َص الق�صايا المتعلقة بحياته و�صعره، 

لة لحياته وا�صحًة م�صلوكًة، حتى اإذا ما انتهنيا منها كانت �صبيل درا�صة �صعره  بالدرا�صة المف�صّ

دًة ُمَذلَّلًة. ُمَمهَّ

• • •

الق�صيدة: 69، البيت: 28..  )1(

الأ�صداد لبن ال�صكيت: 197، واأ�صداد الأ�صمعي: 44، واأ�صداد الأنباري: 294.  )2(
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ُل الثَّاني الَف�شْ

ِّ
َحيَاة ُحميِد بِن ثَوٍر الِهاَللي
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في  �صاعرنا، ونحاول  بقبيلة  المتعلقة  الجوانب  ال�صابق على عدد من  الف�صل  في  وقفنا 

ِعف به م�صادر البحث من معلومات 
ْ

لة على قدر ما ُت�ص هذا الف�صل درا�صة حياته درا�صة مف�صّ

ه واأ�صرته، ون�صاأته، واإ�صالمه، و�صالته بخلفاء ع�صره وولته و�صعرائه، 
ُ
حولها؛ من حيث ن�صب

الف�صول  في  ب�صعره  المتعلقة  الجوانب  درا�صة  اإلى  للّدخول  مفتاحًا  الف�صالن  ليكون هذان 

التالية.

�ْشَرتُه: 1 - نَ�َشبُُه َواأُ

بن  عامر  بن  بني هالل  اأَحُد  اأنه  في  ثور  بن  لحميد  ترجمت  التي  الم�صادر  تختلف  لم 

�صع�صعة، ولكن الختالف بينها يقع في ت�صل�صل ن�صبه، اإذ جاء على ثالثة وجوه: فذكر الوجه 

 الَهَجرّي )ت 296هـ( فقال: »حدثني �صيخ من بني هالل ـ و�صاألته عن ن�صب 
ّ
الأول اأبو علي

ج ـ فقال: ل، هو 
َ
 ِمن َبالأَْثب

ّ
ِجي

َ
َثب اأّنه  َمْن يعرف ن�صبهم  حميد بن ثور، وكان حدثني بع�ُص 

ُج 
َ
حميد بن ثور بن عبد اهلل بن عامر بن اأبي ربيعة بن َنهيك بن هالل بن عامر، قال: والأَْثب

اأبو محمد  المذكور... وكذا روى  هذا  عامر  ابنا  ُج 
َ
والأَْثب اهلل  عبُد  َفَجدُّ حميٍد  عاِمٍر،  ابُن 

، وقد 
)1(

َج في ن�صبه«
َ
ُه كما كتبنا قبُل، ولم َيْذُكر الأَْثب

َ
ب

َ
ِزّي عن اأبي عمرو بن العالء، وَن�ص التَّوَّ

 :
ّ
�صي

ْ
ي
َ
ْلب

ُ
َب في ن�صبة حميد اإلى الأثبِج، قال الب

َ
ب

َّ
ح ال�ص ٌم يو�صّ

ِّ
 َن�صٌّ َقي

ّ
ي �صِ

ْ
ي
َ
ْلب

ُ
جاء في اأن�صاب الب

: في هالل بن عامر، الأَثبج بن عامر بن اأبي ربيعة بن َنِهيك بن هالل بن عامر، منها 
ّ
»الأَثبجي

 اأبيه، وكثيراً ما اأتى هذا 
ِّ
َب اإلى َعم ِج، َفُن�صِ

َ
ُه اأَخو الأَْثب حميد بن ثور بن عبد اهلل، وعبد اهلل َجدُّ

.
)2(

ماز اأََخوان«
ْ
مازّي، ومازن وِحر

ْ
، وهو ِحر

ّ
عن العرب، قالوا في الأَع�صى: مازني

 592  :2/1 وجتريده   ،356  /4 الأغاين  هي:  امل�صادر  من  عدد  ذلك  على  ووافقه   ،103/1 والنوادر  التعليقات   )1(

 339/5 دم�صق  وتاريخ   ،376 والالآيل:   ،366/1 وال�صتيعاب  عامر...«،  بن  )كذا(  عبد  بن  ثور  بن  وفيه »حميد 

الثَّالث،  الوجه  على  ع�صاكر  ابُن  ه 
ّ
ونب النا�صخ،  من  �صهواً  والده  ا�صم  ف�صقط  عامر..«  بن  اهلل  عبد  بن  وفيه »حميد 

ومت�رسه 272/7، ومعجم الأدباء 11: 8 وفيه »حميد بن ثور بن عبد اهلل – وقيل: ابن حزن – بن عامر..«، واأُ�صد 

حابة: 92. ن ال�صّ
ْ

ه على الوجه الثاين، و�رسح اأبيات مغني اللبيب 251/3، وُح�ص
ّ
الغابة 53/2 ونب

العربية بدم�صق، جملد:  اللغة  16، نقاًل عن جملة جممع  596، �ص:  اإ�صطنبول، رقم  مطوطة مكتبة �صيخ الكتاب يف   )2(

65، ج 2، �ص 242.
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 �صل�صلَة الن�صب التي ذكرها الَهَجِرّي اأّوًل: »كذا قال فيه 
َ
وجاء في ال�صتيعاب بعدما َذَكر

 نحواً من هذا.
)3(

 وابن الأَثير
)2(

، وذكر ابُن ع�صاكر
)1(

 وغيره«
ّ
يباني اأبو عمر ال�صَّ

فم�صدر هذا الوجه من وجوه ن�صب حميد هو اأبو علي الَهَجرّي فيما حدثه به �صيخ من 

زّي عن اأبي  بني هالل، واأبو عمرو بن العالء )157هـ( فيما نقله الهجري عن اأبي محّمد الّتوَّ

 وابُن ع�صاكر وابُن الأثير.
ّ
ر

َ
عمرو، واأبو عمرو ال�صيباني )213هـ( كما ذكر ابُن عبد الب

بن هالل:  َنِهيك  بني  يتحدث عن  فقال وهو  )204هـ(  الكلبي  ابُن  الثاني  الوجه  وَذَكر 

 ،
)4(

»منهم.. وحميد بن ثور بن حزن بن عمرو بن عامر بن اأبي ربيعة بن َنِهيك بن هالل«

ُه اإلى َنِهيك بن هالل.
َ
ب

َ
وُيالَحُظ اأنَّ ِكال الوجهين َن�ص

�صالم  ابن  عن  ع�صاكر  ابُن  نقلها  �صل�صلٍة،  من  جزٌء  الحق  في  فهو  الّثالث  الوجُه  واأَّما 

)231هـ( في طبقات فحول ال�صعراء بعدما �صاق �صنَده في رواية كتاب الطبقات؛ فقال نقاًل 

ين: حميد بن ثور، اأحد بني عمرو بن عبد مناف 
ّ
عنه: »في الطبقة الرابعة من ال�صعراء الإ�صالمي

. وكذلك ن�صب ابُن حزم 
)5(

ابن هالل بن عامر بن �صع�صعة بن معاوية بن بكر بن هوازن«

)456هـ( حميداً اإلى عبد مناف بن هالل، فقال: »ومن ولد عبد مناف ابن هالل .. وحميد 

.
)6(

ابن ثور الأَرقط )كذا( ال�صاعر«

ال�صتيعاب: 366/1.  )1(

تاريخ دم�صق 340/5.  )2(

اأ�صد الغابة 53/2.  )3(

جمهرة الن�صب 59/2، وجاء ن�صبه وفقًا لهذه ال�صل�صلة اأي�صًا يف امل�صادر التالية: منتهى الطلب 60/5/اأ، والإ�صابة   )4(

نهيك«،  ابن  ربيعة  اأبي  »بن  وال�صواب:  نهيك«،  بن  ربيعة  بن   ...« وفيه:   177/1 النحوية  واملقا�صد   ،355/1
و�رسح �صواهد املغني 201/1 والإ�صعاف 86/ب.

تاريخ دم�صق 340/5، ول يرد هذا الن�صب يف طبقات فحول ال�صعراء املطبوع بتحقيق الأ�صتاذ حممود �صاكر، وعلل   )5(

لتحقيق  اأ�صاًل  �صاكر  الأ�صتاذ حممود  التي جعلها  املخطوطة  اأ�صاَب  مًا 
ْ
َخر باأّن  الفحام  �صاكر  الدكتور  الأ�صتاذ  ذلك 

م، وذكر اأّنه اعتمد يف �َصّدِه على مطوطة املدينة املنورة وحَدها، وهي 
ْ
ه الأ�صتاذ �صاكر على ذلك اخَلر

َّ
الكتاب، ونب

ن�صخٌة مت�رسة من طبقات فحول ال�صعراء، انظر جملة جممع اللغة العربية، جملد 64، جزء 2/�ص 198.

جمهرة اأن�صاب العرب: 274، وهكذا جاء ا�صم ال�صاعر فيه، وقال الأ�صتاذ عبد ال�صالم هارون حمقق اجلمهرة: »...   )6(

لعّل �صواَب الن�ّص: وهو غُي الأَرقط«، وحميد الأرقط �صاعر راجز من بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، انظر 

جمهرة اأن�صاب العرب: 222.
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اإلى زمن  الم�صادر  اأقرب  ِمن  لل�صواب؛ لأّنه جاءنا  الأقرب  الأول هو  الوجَه  اأّن  ويبدو 

ُده  ، ويع�صُ
)1(

اويِه الأَّول هو اأَبو عمرو بن العالء وهو اإمام ثقة من اأئّمة اأهل الب�صرة
َ
ال�صاعر، َفر

 ذهب اإلى هذا الوجه، 
)2(

اأَن اأبا عمرو ال�صيباني وهو عالم ثقة من اأعظم علماء الكوفة وُرواِتها 

ِة  ، ويزيد في َرَجحاِن كفَّ
)3(

ْن �صنعوا ديواَن حميد بن ثور كما �صنرى واأبو عمرو ال�صيباني ِممَّ

هذا الوجه ما ذكره الَهَجرّي من اأّنه اأخذ هذا النَّ�صب عن اأَحد �صيوِخ بني هالل، ول �صّك في 

اأّن هذا ال�صيخ اأَعلم بن�صب قومه ممن �صواه.

ِخ الفهر�صت لبن النديم، ولم يّنبه على هذا 
َ

ِب حميد بن ثور في ُن�ص
َ

ووقع َخْلٌط في َن�ص

باحي )كذا، وبالباء 
ّ
؛ فقد جاء في طبعة ليبزيغ: »حميد بن ثور الر

)4(
ُقو الكتاب الخلط ُمَحقِّ

 ،
)5(

الرياحي..« العاملي  وثيل  بن  �صحيم  الرقاع..  بن  عدي  الأرقط..  حميد  الموّحدة(.. 

قاع العاملي.. حميد بن ثور الراجز 
ِّ
وجاء في طبعة َطْهران: »حميد الأرقط.. عدّي بن الر

، وتابع الدكتور فوؤاد �صيزكين ما وقع في طبعة ليبزيغ فقال: 
)6(

)كذا(.. �صحيم بن وثيل..« 

. وال�صواب في ذلك اأْن يقال: »حميد 
)7(

باحي«
ّ
»هو حميد بن ثور بن عبد اهلل الهاللي الر

وثيل  بن  �صحيم   ...
ّ
العاملي قاع 

ّ
الر بن  الراجز... عدّي  الأَرقط  الهاللي... حميد  ثور  ابن 

.
)8(

بوع بن تميم
ْ
الرياحي..«؛ ن�صبًة اإلى ِرياح بن َير

:
)9(

واأ�صار حميد في �صعره اإ�صارات اإلى ن�صبه، فذكر ا�صم اأبيه، فقال على ل�صان زوجه

تَـــَرى اأََل  ــــْوٍر  ثَ ـــَن  بْ ــا  ي اأَِغــْثــنَــا  ــْهَوَقـــالَـــْت:  ــُل ــاِئ ــَم ـــُه َوَج ـــوُق ــِد تـُــْحـــدى نُ ــْج ــنَّ اإلـــى ال

اأخبار النحويني الب�رسيني: 28، وطبقات النحويني واللغويني: 35، و�صي اأعالم النبالء 407/6.  )1(

لغة: 38.
ُ
طبقات النحويني واللغويني: 194، ونزهة الألّباء: 93، والب  )2(

انظر احلديث عن )ديوان حميد بن ثور( يف الف�صل الثالث.  )3(

ه على هذا اخللط الأ�صتاذ الّدكتور �صاكر الفحام يف جملة جممع اللغة العربية جملد 64، جزء 2، �ص 190.
ّ
نب  )4(

الفهر�صت: 158 طبعة ليبزيغ، ومثل ذلك يف طبعتي م�رس: طبعة الرحمانية: 224، وطبعة ال�صتقامة: 230.  )5(

الفهر�صت: 178، طبعة طهران، ومثله يف طبعة قطر: 300.  )6(

تاريخ الرتاث العربي: جملد 2، جزء 2، �ص: 240.  )7(

جمهرة اأن�صاب العرب: 227.  )8(

الق�صيدة: 61، البيت: 4.   )9(
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:
)1(

ه في بني هالل بن عامر، فقال
َ
ب

َ
وذكر َن�ص

ًة ــــرَّ ـــَت َم ـــْن ـــــِذي ُك  الَّ
ُّ
ـــي ـــاَلِل ـــِه ــــــــَت ال ــُفاأَاأَنْ ــلَّ ــَع ــُم  ال

ُّ
ــــــي ــــــِب ــــِه، َوالأَْرَح ــا ب ــْن ــع ــِم ــشَ �

:
)2(

خاء
َّ
ُه في بني عامر، فقال يذكر اأَيام الر

َ
ب

َ
كما ذكر َن�ص

ـــا َرِحـــيـــبَـــٌة ـــن ـــْي ـــَل ــــيــــانــــا َع ــــالَــــي ُدنْ ــــيَ ــُرلَ ــاِم ع ْهــــِر  الــــدَّ ِل  اأَوَّ فـــي  ـــٌر  عـــاِم َواإِْذ 

:
)3(

وقال مفتخراً بهم

ــْم ــِه ـــٍر َقـــــْوٌم اأُ�ـــشـــيـــُد ِب ـــي بـَــنـُــو عـــاِم ـــْوم ــوُرَق ــ�ــشُ ــْن ــٌع والـــَفـــْرُع َم ــِم ــت ــْج ـــُل ُم ـــالأَ�ـــشْ َف

:
)4(

وقال في الق�صيدة نف�صها

ـــٍة َع ـــدَّ ـــَج ُم ــــراٍف  ــــشْ ــــاأَ� ِب ـــوُك  ـــل ـــُم ال ــــوُرَودَّ  ُع ـــٌة  ـــْطـــُمـــو�ـــشَ َم ـــْم  ـــُه ـــنَ ـــي اأَْع َواأَنَّ 

ـــٍب ُمـــوؤْتـَــ�ـــشَ ـــَر  ـــْي َغ ــــا  ــــون اأَبُ اأَبــــاهــــم  ــوُراأَنَّ  ــشُ ــ� ــْن َم ـــدَّ  ـــَج ال َواأَنَّ  ــا  ــن ــْب ــشِ ــ� نُ اإَِذا 

ٌم، 
ْ
و�ُصَلي منها  عامر  وبنو  هوازُن  اإِليه  تنت�صب  الّذي  الأَعلى  هم  جدَّ بـ»من�صور«  واأراَد 

.
)5(

ومازن

َد به ابُن ف�صل اهلل العمرّي بقوله 
َّ
ه فال نعلم �صيئًا عنُه اإّل ما تفر اأّما ن�صب حميد من جهة اأمِّ

في ترجمة حميد: »اأَحُد الف�صحاِء الثالثة.. اأبناء خالٍت، واأُولو قرابٍة من جهة الأّمهات: اأّم 

اء ِمْن 
َ
 قومه، فهم ُنجب

َ
اعي، اأََخوات َوَلَدْت كّل واحدٍة منهّن �صاِعر

ّ
ِر واأُّم الر

ْ
حميٍد واأّم الُعَجي

.
)6(

ُمْنجبات...«

اأَلقاب، كذلك كان حميد،  وكما اأّن معظم العرب كانت لهم ُكنى، وكان لكثير منهم 

الق�صيدة: 47، البيت: 6.  )1(

الق�صيدة: 33، البيت: 11.  )2(

الق�صيدة: 35، البيت: 4.  )3(

الق�صيدة: 35، البيتان: 9، 10.   )4(

جمهرة اأن�صاب العرب: 260.  )5(

م�صالك الأب�صار يف مالك الأم�صار 122/14.  )6(
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، وعلَّل ابُن َحبيب هذا اللَّقب 
)2(

د الجمالت
ْ
، ويقال: ُحَمي

)1(
فاأما لقبه فهو حميد الَجّمال

 ناقًة في �صعِره اإِّل 
ُ
ُد الجمالِت ْبُن ثور، وكان ل َيْذُكر

ْ
فقال: »َوِمْن بني ِهالل بن عامر ُحَمي

.
)4(

، وورد ما يوّكد هذا التعليل في عدد من ق�صائد حميد
)3(

ذكر معها َجماًل«

وكان الأ�صتاذ عبد العزيز الميمني رحمه اهلل نقل عن الَهَجري قوَله: »واأَن�صدني الُعَمرّي 

عن  اً 
ّ
متاأخر »َواأُراُه  ُمَعلِّقًا:  فقال   ،

)5(
ليٍث...« ْبَن   

َ
ُعَمر يمَدُح   

ّ
الهاللي ال  الَجمَّ لحميد 

وكذلك  �صبق،  كما  ثور  ابُن  اأّنه  اأّكَد  ابَن حبيب  لأَّن  واحٌد؛  اأَنَّهما  واب  وال�صَّ  .
)6(

ِدنا«
ْ
ُحَمي

 
ّ
، ولعل الميمني

)7(
ه حيث قال: »واأَن�صدني لحميد الَجّمال بن ثور الهاللي..«

ُ
الَهَجريُّ نف�ص

 في حوادث �صنة 265، فظنه 
)8(

ُه الطبرّي
َ
فار الذي َذَكر وقَف على ا�صم عمرو بن اللَّيث ال�صَّ

اأَنَّ  ثور، في حين  بن  راً عن حميد  متاأخِّ اأَْن يكون  ُبدَّ  الماِدَح ل  اأنَّ  اإِلى  الممدوَح، فذهب 

َة بن ُخفاف من بني 
َ
ر

ْ
الممدوح هو ُعَمر بن ليٍث الُعَمرّي، اأََحُد بني َجْح�ص بن كعب بن ُعَمي

.
)9(

�صليم

حميداً مع اأربعِة �صعراء اآخرين، اإذ كلُّهم عوران، 
)10(

ويجمع لقٌب اآخر هو »عوراُن قي�ص«

وكّلهم من قي�ص عيالن، وهم: حميد بن ثور الهاللي، وابن مقبل، وابن اأحمر، وال�ّصّماخ، 

بالهند، نقاًل عن جملة  101/ظ و154/ظ يف اجلزء املوجود  التعليقات والنوادر:  219/2، ويف  التعليقات والنوادر   )1(

ثقافة الهند جملد 11، عدد 2، �ص 110 و112.

ف منهم باأمه 314/2 �صمن نوادر املخطوطات، ونقله عنه الدكتور �صامي مكي العاين يف 
َ
األقاب ال�صعراء وَمْن ُيْعر  )2(

معجم األقاب ال�صعراء: 56.

األقاب ال�صعراء 314/2.  )3(

من   120-118 والأبيات   51 الق�صيدة:  من   36-31 والأبيات   ،35 الق�صيدة:  من   35-27 الأبيات  انظر   )4( 

الق�صيدة: 69.

التعليقات والنوادر 219/2.  )5(

ديوان حميد بن ثور، بتحقيق امليمني: 4.  )6(

التعليقات والنوادر: 154/ظ نقاًل عن جملة ثقافة الهند، جملد 2 عدد 2، �ص 110.  )7(

تاريخ الطربي: اجلزء التا�صع، يف موا�صع كثية، انظر فهر�ص الأعالم فيه، وانظر �صي اأعالم النبالء 12/ 516.  )8(

انظر التعليقات والنوادر 219/2، وجمهرة اأن�صاب العرب: 261.  )9(

 ،669 الإي�صاح:  �صواهد  واإي�صاح   ،169  :13 واملخ�ص�ص   ،229 الغفران:  ور�صالة   ،290/2 اللغة  جمهرة   )10(

والل�صان والقامو�ص والتاج )عور(.
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؛ ولّكننا ل نجد في �صعر حميد اأيَّة اإِ�صارة اإِلى َعَوِره، ول اإلى الزمن الذي 
)1(

ري
ْ
والراعي النَُّمي

ٍر عن عهد ال�صباب، اإذ نجده يتحدث عنه  ذهبت فيه عينه، ويبدو اأنَّ ذلك كان في زمن متاأخِّ

ه، وتاأن�ص اإليه واإلى حديثه في ذلك 
َ

بح�صرة، ويذكر اأنَّ الغواني كانت تميل اإليه وتهوى مجل�ص

ه الَعَور.
ُ
ب
ْ
، وهذا م�صتبعد منهّن مع َمْن َعي

)2(
العهد

اأّنها الكنية الأكثر �صهرًة بين ُكناه،  ، ويبدو 
)3(

الُمَثنَّى اَأبو  اأّنه  ُكْنية حميد فالم�صهور  واأّما 

 َكنَّاه بها في 
)4(

 وكان يقطن وادَي بي�صة مع قومِه بجوار بني هالل
َّ
لولي

َّ
 ال�ص

َ
ر

ْ
بدليِل اأّن الُعَجي

:
)5(

 وُحَميداً، فقال
َّ
لي

ْ
ق�صيدة ي�صف فيها القطاة، وُيغاِلُب فيها ُمزاِحمًا الُعقي

ــاهــا ــن ـــمـــاء َوَمـــــــْن بَ ـــُب والـــ�ـــشَّ ـــِل ـــاأَْغ ـــشَ ـــتَـــحـــاهـــا� ــــــــِن انْ ـــــٍم َوَم ـــــزاِح ـــــَطـــــاَة ُم َق

ـــنَّـــى ــــــــي الـــُمـــثَ ـــــاَة ُمـــــزاِحـــــٍم واأَب ـــــَط ـــواهـــاَق ــــْلــــٍب �ـــشَ ــــــٍة �ــــشُ ــــــوِزيَّ ــــى ُح ــــَل َع

، وقيل: اأبو 
)6(

 اأُخرى، فقيل: هو اأبو الأخ�صر
ً
واإ�صافًة اإلى هذه الُكنية ُعِرَفْت لحميد ُكنى

د الكنى عند العرب معروف. ؛ وتعدُّ
)8(

، وقيل: اأبو لحق
)7(

خالد

وهذه الكنى التي ُكّني بها حميد قد تكون كلُّها اأو بع�صها اأ�صماًء لأَبنائه، ومع ذلك فاإن 

َذكر  ما  اإّل  بنيه  اأخبار  الم�صادر من  تذكر  فلم  َنْزَرٌة جّداً،  عاّمة  اأ�صرته  واأخبار  اأَولده  اأخبار 

ى اأباه يم�صي اإلى 
َ
د ا�صَمه، وذلك اأنَّ ابَن حميٍد هذا كان َير  عن اأحد اأبنائه، ولم ُيَحدِّ

)9(
ياقوت

ُه خائبًا، ولم  دَّ َ
َد مرواَن بن الَحَكم َفر ّواً، فاأخذ بعيراً لأَبيِه، َفَق�صَ

ُ
الخلفاء والأمراء، ويعوُد َمْك�ص

 بدًل من راعي الإبل يف اإي�صاح �صواهد الإي�صاح: 669، والل�صان )عور(.
ُّ
نِّي  الأَْعَوُر ال�صَّ

َ
ُذِكر  )1(

انظر الأبيات: 30-36 من الق�صيدة 2.  )2(

 ،53/2 الغابة  واأ�صد   ،8  :11 الأدباء  ومعجم   ،359  /4 وتهذيبه   ،272/7 ومت�رسه   ،339/5 دم�صق  تاريخ   )3(

والإ�صابة 355/1، واملقا�صد النحوية 178/1، والإ�صعاف 86/ب.

انظر معجم البلدان )بي�صة( و)مطلوب( و)املعمل(.  )4(

الأغاين 262/8؛ ونقاًل عنه يف �صعر العجي ال�صلويل: 233.  )5(

والإ�صعاف:   ،178/1 النحوية  واملقا�صد   ،52/2 الغابة  واأ�صد   ،127 الكاتب:  اأدب  و�رسح   ،292/2 ال�صعراء  كنى   )6(

86/ب.
اأ�صد الغابة 53/2، واملقا�صد النحوية 178/1، والإ�صعاف: 86/ب.  )7(

لحق«  »اأبي  بني  �ْصِم 
َّ
الر ِلَت�صاُبِه  الأخ�رس  اأبي  عن  حتريٌف  فلعلَّها  الكنية،  هذه  بذكر  البكريُّ  د 

َّ
وتفر  ،376 الالآيل:   )8(

.
ٌّ

، والبكريُّ اأندل�صي
ّ
و»اأبي الأخ�رس« يف اخلّط الأندل�صي

معجم البلدان )ثرمداء(.  )9(
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:
)1(

ُيْعِطه �صيئًا، فقال حميد يخاطب ابَنه

اإِمـــــاَرتَـــــُه ـــْخ  تـَــْفـــ�ـــشَ ل  مــــــرواُن  َك  ــوُرَردَّ ــر�ــشُ �ــشُ ــَت  ــشْ ــ� ِع مــا  ــا  ــه لَ راٍع  ــَك  ــي ــف َف

......)الأبيات(.

مًا لقطعة من �صعره: »قال  واأما �صائر اأ�صرته فقد ذكر الّتبريزّي خبراً عن زوجه، فقال ُمقدِّ

حميد بن ثور، وكانت امراأته اأ�صابت مراآة وهي عجوز، فنظرت في وجهها وهي تظّن اأّنها 

لقاِك اأَْهُلِك! فذهبت   ما اأَ
ٍّ
ر  اأَ�ْصَمُط، فرمت بها وقالت: ِل�صَ

ٌ
على �صبابها، فاإذا َوْجٌه قبيح و�َصَعر

مثاًل، فقال:

ـــة مــاِلــٍك ـــنُ ـــا ابْ ـــه ـــراآتَ ـــْت ِم ـــَم ـــَل ـــْد َظ ـــَق دالَ ــــدَّ ــــَج تُ اأَلَّ  ـــــراآَة  ـــــِم ال ــــــِت  لَم بــمــا 

.
)2(

..... )الأبيات(«

َيِدِه  ِقلََّة ذاِت  اأّنه لم يكن على وفاق تامٍّ مع زوجه، واأنَّ  ويبدو من خالل هذه الأبيات 

يُق عي�صه  م اأّنه لول �صِ كانت ُتْلِجُئها اإلى دبغ الجلود، َفَتْعَلق بها رائحة الّدباغ، فلذلك ُيْق�صِ

:
)3(

ها فيقول
ُ
ر
ِّ
وكثرة ديونه َلتزّوج فتاة كاأّنها الغزال الأَغيد، وُيَعي

بـــاَكـــَرْت ــَة  ــئَ ــي ــِن ــَم ال بـــاَكـــْرِت  ـــــِت  اأنْ ــــران َواإِثْــــِمــــَدااإذا  ــــَف ــــْن َزْع ــا ِم ــه َمــــَداكــــاً لَ

ها الِعطر والُكْحل، والمباكرة اإليهما ل اإلى الجلد والدباغ. فهو يريد زوجًا َهمُّ

لت�صاعد  بالَغْزل  الدهر  من  اآخر  حينًا  تعمل  كانت  الزوج  هذه  اأّن  نجد  اآخر  خبر  وفي 

َحَل مع 
ْ
َتر اأن  تمنَّت على زوجها  الحرام،  البيت  نحو  واتَّجهوا  الّنا�ُص   

َ
تقاَطر فلّما  زوجها، 

:
)4(

اج لتزور بيت اهلل الحرام، فقال يحكي ِحواَرُهما الُحجَّ

تَـــَرى اأَل  ثـَــــْوٍر  بْـــَن  ــا  ي اأَِغــْثــنــا  ــْهَوقـــالَـــْت:  ــُل ــاِئ ــم ـــُه َوَج ـــوُق ـــْحـــَدى نُ ــِد تُ ــْج ــنَّ اإلـــى ال

ــنــا ـــاِر لَــَعــلَّ ــي َحـــتَّـــى يـَــ�ـــشَ ــث ــُك ـــُقـــْلـــُت: اْم ـــْت: اأَعــــــاٌم وقـــاِبـــُلـــْه؟!َف ـــالَ ـــعـــاً، ق نــُحــجُّ َم

الق�صيدة: 35، البيت: 1.   )1(

تهذيب اإ�صالح املنطق: 214، وانظر الأبيات يف الديوان: 71.  )2(

الق�صيدة: 19، البيت: 7.   )3(

الق�صيدة: 61، الأبيات: 6-4.   )4(
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ــْم ــاِدُك ــج ـــُت تـَــْحـــَت ب ـــْب ـــبَ ْك
ــمــا اأَ ـــْهلـَــَقـــْد طــالَ ـــاِزلُ ـــغ ـــَرتْـــِنـــي ُكـــــلَّ عـــــاٍم َم َومـــــا َكـــ�ـــشَ

 
ِّ
وَنِجُد الزمخ�صريَّ ي�صَت�ْصِهد ب�صعِر �صاعٍر ا�صمه حميد بن عبد العزيز، ويذكر اأّنه ابُن عم

ون عبد العزيز، ولكْن  مُّ َ
ون ُي�ص

ُّ
، ولم يذكر هذا اأحد غيره، ولم يكن الجاهلي

)1(
حميد بن ثور

ه، وهذا ّمما قد   حميد ُوِلَد بعَد الإِ�صالم، فيكون حميد اأكبر من عمِّ
ُّ
رّبما كان عبد العزيز َعم

يحدث.

هذا هو كل ما وجدته من اأخبار اأ�صرة حميد بن ثور، ولم اأجد �صيئًا من الأخبار عن اأبيه 

اأ�صرة مغمورة في بني هالل، لي�ص لها �صيء من  اأ�صرته كانت  اأّن  واإخوته، وهذا مّما يرّجح 

ر ُخُلوَّ �صعره من الفخر باأ�صرته، مثلما وجدنا اأّن قلَة �صاأِن بني هالل 
ّ

ال�صيادة، وهذا الأمر يف�ص

ة دفَعْتُه اإلى نقل الفخر اإلى الإطار الأَْو�َصع؛ وهو الفخر ببني عامر؛ وَمَثُل حميد 
ّ
في الجاهلي

ين؛ 
ِّ
 ابَن اأ�صرة مغمورة من فرع و�صيٍع من بني َيربوع الّتميِمي

ُ
في هذا َمَثُل جرير؛ اإذ كان الآَخر

 ،
)2(

ب، فكان يبتعد عن الفخر باأ�صرته وببني كليب، ويفتخر ببني َيربوع عاَمة
ْ
وهم بنو ُكَلي

ف منُذ 
َ
�صرٍة ذات َي�صار و�َصر زدق؛ اإذ كاَن ابَن اأُ

َ
وحميد وجرير في هذا على العك�ص ِمن الَفر

تكاد  فال  مجا�صع،  بنو  وهم  ين؛ 
ّ
الّتميمي دارم  بني  من  �صريٍف  فرع  من  كان  كما  ة، 

ّ
الجاهلي

ق�صيدٌة من ق�صائده تخلو من فخره باأبيه وجده، وببني مجا�صع عامة.

وبذلك نكون قد وقفنا على الإطار الأ�ْصِرّي الذي اأحاط بحميد، بعدما وقفنا في الف�صل 

َّنَّا 
َتْكَمل اإل اإذا َبي

ْ
، ولكّن �صورَة حياِة حميد ل ُت�ص

ّ
لي

َ
ال�صابق على اإطار اأو�صع هو الإطار الَقب

الت التي   الأُخرى التي اأَحاطت به؛ من تحديد للّزمن الّذي ن�صاأ فيه، واإ�صالمه، وال�صِّ
َ
الأُُطر

ربطته بالخلفاء والولة وال�صعراء الذين عا�صرهم.

تُه: 2 - نَ�ْشاأَ

َمَثُل  َمَثُله في ذلك  اأخبار حميد قليلة جّداً، �صواء في ذلك طفولته و�صبابه وكهولته،  اإن 

�ِص زمن ولدته ووفاته على وجِه التقريب،  اأُ�صرته، ولكنَّها مع ذلك ت�صاعد الباحث على َتَلمُّ

الفائق 614/1.  )1(

ة.
ّ
ّية كلِّها عندما يكون يف جمال الع�صبي ِ ويفتخر جرير اأي�صًا ببني متيم وباملُ�رسَ  )2(
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ومعرفِة موطنه وبع�ص رحالته.

ِلمًا 
ْ

م، اأدرك الجاهلية، ووفد على النبي  ُم�ص
َ
ر  ُمَخ�صْ

ٌ
فم�صاِدُر ترجمته توؤّكد اأَّنه �صاعر

المرزباني  ، وقال 
)1(

الجاهلية« اأدرك  الأ�صفهاني في ترجمته: »... وقد  قال  واأن�صده؛ فقد 

»...�صاعر  ع�صاكر:  ابن  وقال   ،
)2(

»  
ّ
الّنبي على  وفد  وقد   ...« ابن حجر:  عنه  نقل  فيما 

.
)3(

م�صهور، اإ�صالمي، وقيل: اإنه اأدرك النبي  واأن�صده �صعراً، وقيل: اإنه اأدرك الجاهلية..«

وي�صاعدنا على َتْخميِن زمن ِولدته في الجاهلية ما ذكره ابن الأثير من اأّن حميداً �صهد 

نة الثامنة 
َّ

، وغزوة حنين كانت في ال�ص
)4( اأَ�َصلم وقِدم على النبي  

ّ
حنينًا مع الم�صركين، ثم

ته،  ، ول بّد لَمن ي�صترك في معركٍة اأن يكون بلغ مبلغ ال�صباب وقوَّ
)5(

للهجرة بعد فتح مكة

وهو نحو �صن الخام�صة ع�صرة على اأقّل تقدير.

 باأ�صانيدهم اإلى يعلى بن الأ�صدق وهو معدوٌد 
)6(

ون�صتاأن�ص هنا بما رواه عدد من العلماء

 اأّن حميد بن ثور حّدثه: اأّنه حين اأ�صلم اأتى النبي  واأن�صده:
)7(

في ال�صعفاء

ــدا ــ�ــشَ ــْق ــمــى ُم ــْي ــَل ــشُ ـــن � ـــَح قــلــبــي ِم ـــبَ ـــَدااأ�ـــشْ تَـــَعـــمُّ َواإْن  ـــا  ـــه ـــْن ِم َخــــطــــاأً  اإْن 

جًا يوؤّهله اأْن يقوَل  َج ُن�صْ وهي اأرجوزة تقع في �صبعة ع�صر بيتًا، ول بّد اأْن يكوَن يومئذ َن�صِ

هذا ال�صعر، وهو �صن الخام�صة ع�صرة َفما فوق، فاإِذا كان اإ�صالم حميد بعد غزوة حنين، وهو 

َق من ال�صنة ال�صابعة قبل 
َ
ما دّلنا عليه الخبر ال�صابق، فاإّننا ن�صتنتج اأّن ولدة حميد كانت اأ�ْصب

الهجرة.

الأغاين 4/ 356، ومثله يف تاريخ دم�صق 339/5، ومعجم الأدباء 11: 8، والوايف بالوفيات 13: 193.  )1(

وتاريخ   ،354/2 والفائق   47  /4 الكبي  واملعجم   568/1 للخطابي  احلديث  غريب  وانظر   ،39/2 الإ�صابة   )2(

 ،193  :13 بالوفيات  والوايف   ،79 املدح:  ومنح   ،53/2 الغابة  واأ�صد   ،9  :11 الأدباء  ومعجم   ،339/5 دم�صق 

وجممع الزوائد 125/8، والإ�صعاف: 86/ب.

تاريخ دم�صق 339/5، ومثله يف معجم الأدباء 11: 8، والوايف بالوفيات 13: 193.  )3(

اأ�صد الغابة 53/2 ومثله يف جتريد اأ�صماء ال�صحابة 140/1، واملقا�صد النحوية 177/1.  )4(

ال�صية النبوية 4/ 80.  )5(

 ،339/5 دم�صق  وتاريخ   366/1 وال�صتيعاب   ،47  /4 الكبي  واملعجم   ،568/1 للخطابي  احلديث  غريب   )6(

ومنح املدح: 79، والإ�صابة 39/2.

انظر مناق�صة اخلرب يف احلديث عن اإ�صالم حميد فيما ياأتي.  )7(
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)1(

القدماء« ال�صعراء  من  »جماعة  �َصّماُه:  ف�صٍل  في  ُحميداً   
َ
َذَكر المزرباني  اأّن  وُيالَحظ 

ين، ثم جاء بعد ذلك بف�صل »ال�صعراء الإ�صالميون« ثم »ال�صعراء 
ّ
ُمْلِحقًا اإيّاُهم بال�ّصعراِء الجاهلي

ين منه اإلى الإ�صالميين، ومثل 
ّ
الُمْحَدثون«؛ وهذا يعني اأّنه كان َيُعدُّ حميداً اأَقرب اإلى الجاهلي

.
)2(

ذلك ما �صنعه النَُّوْيِرّي؛ اإذ جاء ببع�ص �صعِر حميد �صمن »ما ُيَتَمثَّل به من اأ�صعار الجاهلية«

نََّف ابُن �صاّلم حميداً في الطبقة الرابعة  واأّما ما نجده في طبقات فحول ال�صعراء حيث �صَ

 ،
)4(

، وما نجده في ال�صعر وال�صعراء حيث عّده ابُن قتيبة �صاعراً اإ�صالميًا
)3(

من �صعراء الإ�صالم

فيرجع اإِلى اأّنهما وجدا اأنَّ معظم حياته كان في الإ�صالم، وفيه قال معظم �صعره، وهذا ال�صبب 

مين في عداد الجاهليين، ثم جاءا 
َ
نِّفان عدداً من ال�صعراء المخ�صر نف�صه هو الذي جعَلهما ُي�صَ

ولكنهما   ،
)5(

فيه عمره  طال  من  ومنهم  الإ�صالم،  اأدركوا  اأنَّهم  على  يدّل  بما  تراجمهم  في 

اُهم في �صعراء  َعدَّ اأنَّ معظم حياِتهم كان في الجاهلية، وفيها قالوا معظم �صعِرهم،  راأََيا  لّما 

الجاهلية.

اأَما تاريُخ وفاة حميد فقد اْخَتَلَف فيه العلماء اّلذين ترجموا له، فاأَقدم َمْن حاول تحديده 

 الذي نقل عنه ابُن حجر قوله في ترجمة حميد: »عا�ص اإلى خالفة 
ّ
ُزباني

ْ
فيما وَجْدُت هو الَمر

، ويبدو اأنه وقع على ق�صيدته في رثاء عثمان بن عفان ولم يقع له على خبر اآخر، 
)6(

عثمان«

ين زمَن وفاته، ولكنَّ عباَرَتُه هذه ُفِهَمْت على غير ما اأَراد، فقد جاء 
ّ
فقال ما قاَل من غيِر اأْن يب

، وهذا خطاأ ل 
)7(

في معجم الأُدباء: »مات حميد بن ثور في خالفة عثمان ر�صي اهلل عنه«

ْلَدان َيْنفي وفاَة حميد في خالفة 
ُ
 خبراً في معجم الب

َ
اأّنه َذَكر يقع مثُله ِمْن ياقوت، ول �صيما 

املو�صح: 119، ولي�ص �صحيحًا اأّن املرزباين عّد حميداً يف املو�صح �صاعراً اإ�صالميًا، كما جاء يف )املو�صوعة الإ�صالمية(   )1(

573/3؛ وهذا اجلزء غي ُمرَتَْجم.
نهاية الأرب 65/3.  )2(

طبقات فحول ال�صعراء: 584.  )3(

ال�صعر وال�صعراء: 390.  )4(

من ال�صعراء املخ�رَسمني الذين �صلكهم ابُن �صاّلم يف اجلاهليني: كعب بن زهي، واحلطيئة، وال�صماخ، ولبيد وغيهم،   )5(

وّمن عدهم ابن قتيبة جاهليني: النابغة اجلعدي، واخلن�صاء، واأبو زبيد.

الإ�صابة 355/1، ويبدو اأن ابَن حجر ينقل عن معجم ال�صعراء، ومعلوم اأّن هذا الكتاب ل ي�صل اإِلينا كاماًل، وما ُفِقَد   )6(

منه ترجمة حميد بن ثور هذه التي نقلها ابُن حجر.

معجم الأدباء: 11: 13.  )7(

Homaid_Bin_Book.indb   42 7/11/10   2:36 PM



43

ه ِبال عطاٍء، فقال حميد يخاطب  عثمان، وهو اأّن ولداً لحميد وفد على مروان بن الحكم فردَّ

:
)1(

ولده

اإِمـــــاَرتـَــــُه ـــْخ  تـَــْفـــ�ـــشَ ل  َمــــــــْرواُن  َك  ــوُرَردَّ ــر�ــشُ �ــشُ ــَت  ــشْ ــ� ِع ــا  م ــا  ــه لَ راٍع  ــَك  ــي ــِف َف

اأبي  بن  لمعاوية  المدينة  على  مروان  ولية  زمن  في  كانت  الحادثة  هذه  اأّن  و�صنرى 

.
)2(

�صفيان

 اإّن حميداً عا�ص اإلى خالفة عثمان، ربما اأَْوَهمَ اأّنه 
ّ
وتنبه ابن َحَجر على اأّن قوَل المرزباني

 
ّ
 الذي اأورده الأَ�صفهاني

َ
 هذا الخبر

ّ
لم يتجاوز خالَفة عثمان، ولذلك نقل بعَد قوِل المرزباني

ْبير بن بكار: اأخبرني اأبي اأّن حميَد بَن ثور دخل على بع�ص خلفاء  ، فقال: »وقال الزُّ
)3(

ه
ُ
وغير

ة، فقال له: ما جاء بك؟ فقال:
ّ
بني اأمي

ـــَرى تَ ــــْن  َم فـــــْوَق  الـّــــذي   اهلل 
َ
ــــي ِب َدِليُل«)4).اأَتـَــــــاَك  َعــَلــْيــَك  َوَمــــْعــــُروٌف  ـــــرٌّ  َوِب

ًا اإِلى ما بعد خالفة عثمان، واأدرك زمَن الخالفة 
ّ
َفَدلَّ ابُن َحَجر بذلك على اأّنه بقي حي

الأموية.

وفاته،  زمن  تحديَد  حاول  َمْن  اآِخر  وهو  لحميد،  فدّي  ال�صّ ترجمة  على  وقفنا  ما  فاإذا 

تحديدِه  في  ال�صفدّي  وكان   ،
)5(

للهجرة« بعين 
َّ

ال�ص حدوِد  في   
َ

وُتُوفِّي  ...« يقول:  وجدناه 

ًا اإلى ما بعد وفاة عبِد الملك بن مروان 
ّ
َقُه؛ لأنَّ حميداً بقي حي

َ
ْن �َصب هذا اأَقرَب اإلى الواقع ِممَّ

عبِد  ْبَن  الوليَد  يمدُح  »وقال  بقوله:  مون 
ْ
َمي ابُن  لها  م  َقدَّ التي  بق�صيدتِه  رثاه  فقد  )86هـ(، 

الملك بن مروان، ويرثي عبَد الملك:

ومعجم  البلدان  معجم  بني  التَّناُق�ص  و�صبب  )ثرمداء(،  البلدان  معجم  يف  اخلرب  وانظر   ،1 البيت:   ،35 الق�صيدة:   )1(

الأدباء  فيه حلميد من معجم  ِجم 
ْ
ُتر الذي  اأَن اجلزء  امليمني رحمه اهلل– اإىل  –كما ذكر  الأمر يرجع  الأدباء يف هذا 

مد�صو�ٌص، ولي�ص من تاأليف ياقوت. ديوان حميد )بتحقيق امليمني(: �ص5.

انظر حديثنا عن �صالته باخللفاء والولة.  )2(

 ،241 الّلغة:  يف  الإن�صان  وخلق   ،41 املنطق:  اإ�صالح  وتهذيب   ،320/5 دم�صق  وتاريخ   ،357  /4 الأغاين   )3(

ووفيات الأعيان 73/7، والإ�صعاف: 86/ب.

الإ�صابة: 355.  )4(

الوايف بالوفيات 13: 193.  )5(
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ـــي بــتَــبــالَــٍة ـــزل ـــْن ـــَة َم ـــَل ـــْي ـــــْرُت لَ ــُراأَبْـــــ�ـــــشَ ــَه ــ�ــشْ ــيَ ــِهــُرُه الـــُهـــُمـــوُم َف والــــَمــــْرُء تُــ�ــشْ

ْهـــُلـــنـــا ُزوِن َواأَ ـــــرُّ ـــــال ُرنَــــــاراً ِلــــَعــــْمــــَرَة ب ـــوَّ ـــنَ ـــتَ ـــُم ـــَد ال ـــاَع ـــب ــــِن، تَ ــــي ــــَم ــــالأَْده ِب

.
)1(

................)الق�صيدة(«

:
)2(

ِته؛ وهي اأبو الوليد، فقال
َ
 في هذه الق�صيدة عبَد الملك ُبْكْني

َ
فَذَكر

ــْهــُمــهــا �ــشَ ــــَل  اأُْر�ــــشِ ِحـــيـــَن  ـَة  الــَمــِنــيَـّ ـــُراإنَّ  ـــوؤَْم ــــَذْت مــا تُ ــــَف ــــَد انْ لأَبــــي الــَولــيــِد َق

:
)3(

 الوليَد با�صِمه فقال
َ
وَذَكر

ــَرًة ــي ــشِ � ــروا  ــي ــشِ ــ� َف ـــْم  ـــُك لَ الـــَولـــيـــُد  ـــُراأَِذَن  ـــــــــا تَـــْحـــ�ـــشَ ـــْم واإِّم ـــُك ـــُغ ـــلِّ ـــبَ ــــــــا تُ اإِمَّ

نة، وهذا ما يدّل على اأنَّ اأَجله كان قريبًا منها.
ّ

 تنَقِطع اأخباُر حميد بعَد هذه ال�ص
َّ
ثم

 حميد حين ُتوفِّي كان يزيد على ثالٍث وت�صعين �صنة على اأقّل 
َ
ون�صتنتج من هذا اأّن ُعُمر

 
َ
ر ُعمِّ اأّنه  يعني  الهجرة، وهذا  قبل  �صبٍع  �صنة  �صبقت  �صنة ولِدته  اأَنَّ  ُل 

ْ
َقب من  نَّا  َخمَّ اإذ  تقدير؛ 

رين اإِّل  رين؛ لأَّنه ما كان ي�صُلك في المعمَّ  في كتاب الُمَعمَّ
ّ
تاني

ْ
ج�ص

َّ
طوياًل، واإْن لم يذكره ال�ص

.
)4(

َمْن بلغ ع�صرين ومئة �صنة اأَو جاوزها

اإذ ا�صتكى من �صوِء ب�صره و�صعف �صمعه،  نًا لطول عمره؛ 
ِّ
َبي اأثراً  ونجد في �صعر حميد 

مان؛ فمن ذلك اأَبيات يذكر فيها طول الزمان  بة وبطول الزَّ
ْ
فاق والإِح�صا�ص بالُغر

ِّ
ومن َفْقِد الر

ه بين بوؤ�ص ونعيم، وتدلنا الأَبيات على اأنَّه كان قد بلغ الثمانين اأو جاوزها حينما قالها، 
َ
وتقلُّب

:
)5(

وذلك قوله

ـــَزْل ـــْم يَ ـــَوَك لَ ـــْح ــاَر نَ ــش ــى َعـــــُدّواً � ــش ــ� ــْن ــُباأَتَ ــُل ــْط ــَك يَ ــشِ ــ� ــْف ــصَ نَ ــ� ــْب ــاً َق ــام ــَن ع ــي ــمــان ثَ

ــِل بــاِقــيــاً ـــَن الــَو�ــشْ ـــْرداحـــاً ِم ـــر �ـــشِ ـــْذُك ـــــَدُبَوتَ ــُه َوْهــــَو اأَْح ــتَ ــْي ــشَ ــ� َطــويــَل الـــَقـــَرا اأَنْ

منتهى الطلب 66/5/اأ، وانظر الق�صيدة: 36، البيتان: 1، 2.  )1(

الق�صيدة: 36، البيت: 42.   )2(

الق�صيدة: 36، البيت: 14.   )3(

رين: ك، والعجاج حياته ورجزه: 65. انظر مقدمة كتاب املعمَّ  )4(

الق�صيدة: 4، البيت: 6-4.   )5(
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ـــــُه ـــاًل اأَُرو�ـــــشُ ـــراً طـــوي ـــ�ـــشْ ـــُه َع ـــْدتُ ـــعَّ ـــَق ـــــــُبتَ ـــَن اأَْرَك ـــي ــــــاَرًة ِح ـــو ت ـــبُ ـــْن يَــلــيــُن َويَ

واأبناِء  ون�صاطِه  ب�صبابِه  الزماُن  ذهب  بعَدما  الحياة  من  و�َصاأَِمه  غربته  عن  ث  يتحدَّ وقال 

:
)1(

نِّه �صِ

َكـــبـــيـــرٍة ـــــلَّ  ك واإنَّ  ـــــْرُت  ـــــب َك ـــــــي  ــــُراإنِّ ــــتُ ــــْف ـــــِه يَـــــَمـــــلُّ َويَ ــــا يُـــــَظـــــنُّ ب ــــمَّ ِم

ِبــهــا اأَْوَدى  ــي  ــت ال ـــي  اِت ـــرَّ �ـــشِ ــــْدُت  ــــَق ـــُرَوَف ـــاِل َواأَْعـــ�ـــشُ ج ـــرِّ ـــال ُح ب ــــوِّ ــــَط ــــــٌن يُ َزَم

ر ال�صباب بما فيه من لهو ومتعة وجمال،   هذا الحديث عن الكبر وهموِمه، وتذكُّ
َ
وَكُثر

.
)2(

حتى اأ�صبح ظاهرة بارزة في �صعره

وّثمة اأمران اآخران يتعلَّقان بن�صاأتِه ُيْمِكُن الوقوُف عنَدهما، وهما: موِطُنه الذي كان ُيقيم 

فيه، وَرَحالته التي قام بها؛ فاأّما موطنه فلي�ص في اأخباره ما يدل على اأنه ترك بالد قومه ليقيم 

َل به  في بع�ص الُقرى، بل تدلُّنا اأ�صعاره على اأنَّه كان ُيقيم في ديارهم في وادي بي�صة وما اتَّ�صَ

:
)3(

َع، نحو قوله يخاطب امراأتين من َمَداِفَع وموا�صِ

ـــا َواأَْهـــُلـــنَـــا ـــَوْرن ـــتَ ــى َفـــاْذُكـــرا عـــاَم اْج ــَل ــُببَ ــي ــشِ ــ� َخ والـــَجـــنـــاُب  دارا  َمــــداِفــــَع 

:
)4(

و)دارا( من مدافع وادي بي�صة، ونحو قوله يذكر حمامًة

بي�شٍة بــــاأَْجــــزاِع  ــي  ــِن ــْت ــنَّ َغ ــْئــُت  �ــشِ ِبــيَــبَــْنــبَــمــااإِذا  اأَو  ــَث  ــلــي ــْث تَ ِمـــْن  ـــْزِع  ـــِج ال اأَِو 

ِن وغيرهما في الحديث عن مواطن بني هالل.
ْ
َتي

ْ
ي
َ
وقد وقفنا على هذين الب

  اأو على 
ّ
ه واأخباره على اأنَّها كانت من اأَْجِل الوفود على النبي

ُ
واأما رحالته فيدلُّنا �صعر

بع�ص الخلفاء، وقد اأَْلَمْحُت من قبُل اإلى خبِر وفودِه على النبي ، واإِن�صاده �صيئًا من �صعره، 

ة، فقال له ما جاء بك؟ فقال:
ّ
 بنا اأّنه وفد على بع�ص خلفاء بني اأمي

ّ
ومر

ـــَرى تَ َمــــْن  ـــــْوَق  َف ـــــِذي  الّ اهللُ   
َ
ِبــــي ــــــاَك  ـــــــرٌّ َوَمــــــْعــــــُروٌف َعـــَلـــْيـــَك َدِلـــيـــُلاأَتَ َوِب

الق�صيدة: 36، البيتان: 10، 11.   )1(

احلديث عن )احلكمة وال�صكوى من الهرم( يف الف�صل ال�صابع.  )2(

الق�صيدة: 2، البيت: 29.   )3(

الق�صيدة: 69، البيت: 154.   )4(
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الته بخلفاِء ع�صره اأّن هذا الخليفة هو عبد الملك بن مروان،  و�صنرى في الحديث عن �صِ

كما مر بنا اأي�صًا اأنَّه رثى عبَد الملك ومدَح ابَنه الوليَد، ول �صك في اأنَّه َقِدم عليه فاأن�صده هذه 

:
)1(

ه
َ

ثًا عن ناقته ووا�صفًا َنْف�ص الق�صيدة؛ فهو يقول فيها ُمَتَحدِّ

ــُه ــالُ ــْرب ــشِ ــــْد َوَهـــــى � ــَث َق ــَع ــشْ ــاأ� ـــِوي ب ـــْه ــُرتَ ــَه ــشْ ــ� ــيَ ـــوُم َف ـــُم ـــُه ُقــــــُه ال بَـــْعـــٍث تـُـــــوؤَرِّ

ث عن رفاقه في رحَلِته حين ناَل منهم الّتعُب، وراأَْوا مكانًا َيِطيب فيه النُّزول، فاأبى  ويتحدَّ

:
)2(

عليهم حميد ذلك

ـــٌة، ـــْزلَ ــا َفـــقـــالـُــوا: نَ ــه ـــاَل ِب ح ـــرِّ ــئــمــوا ال ــُر�ــشَ ــ�ــشَّ ــَع ــا تـَــــــَرْوَن ُم ــم ــَص ِب ــ� ــْي َفـــــاأَُقـــــوُل: لَ

:
)3(

ونجد في بقايا اإِحدى َق�صاِئده اإِ�صارًة اإِلى رحلِته اإِلى بع�ِص اأبناء الخلفاء، وذلك في قوله

ــــْد لَـــُه ــــِم ــــاْع تـَـــِكــــْلاإلَــــــى ابْــــــِن الــَخــلــيــفــِة َف ــــى  ــــتَّ َح ــــَة  ــــيَّ ــــِط ــــَم ال واأَْرِخ 

ولكنَّنا ل نعرف َمْن هذا الذي وفد عليه.

 ، 
ّ
اأّن حميداً عا�ص طفولته وزمنًا من �صبابه في الجاهلية، ثم اأدرك النبي وهكذا راأينا 

وعا�ص في الإ�صالم زمنًا طوياًل وتاأثر به، ول بد لهذا التاأثر اأْن يظهر على �صعره كما �صنرى، 

وراأينا اأي�صًا اأنه اأقام في مواطن قبيلته، وكان يغادرها وافداً على َمْن عا�صر من اأُولي ال�صاأن.

3 - اإِ�ْشاَلُمُه:

نة الثامنة للهجرة مع 
ّ

راأينا في الحديث عن ن�صاأة حميد ما ُذِكر من اأّنه �صِهد ُحنينًا في ال�ص

رنا من خالل  ، وقدَّ
)5(

قّلة ، والذين �صهدوها منهم 
)4(

الم�صركين فيمن �َصِهدها من بني هالل

نَُّه هذه وهو على ِديِن  َة �صنًة فما فوق، وقد ق�صى �صِ
َ
 َع�ْصر

َ
نَّه يومذاك كانت َخْم�ص ذلك اأّن �صِ

َقْوِمه؛ ُيوؤِْمُن ِبما ُيوؤِْمنون، ويعبد ما يعبدون.

الق�صيدة: 36، البيت: 36.   )1(

الق�صيدة: 36، البيت: 24.  )2(

الق�صيدة: 65، البيت: 5.   )3(

اأ�صد الغابة 53/2، وجتريد اأ�صماء ال�صحابة 140/1، واملقا�صد النحوية 177/1.  )4(

ال�صية النبوية 4/ 80، وتاريخ الطربي 70/3.  )5(
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 ، نة التا�صعة للهجرة، وقدمت وفود العرب على الر�صول
َّ

ولّما جاء عاُم الوفود في ال�ص

الوفد،  ُيْذَكر فيمن قدم في ذلك  لم  اأن حميداً  ، غير 
)1(

الوفود جاء وفد بني هالل بين تلك 

ما اأنَّ ُمْعَظَم اّلذين ترجموا له 
َّ
وعدم ذكره فيهم رّبما يعني اأّن وفوده كان بعد ذلك، ول �صي

 
)4(

ّ
ر

َ
 وابُن عبد الب

)3(

ّ
 والخّطابي

)2(
براني ِلمًا؛ فقد روى الطَّ

ْ
ذكروا اأنه َوَفَد على ر�صول اهلل ُم�ص

  واأن�صده اأرجوزته 
َّ
 كلٌّ ب�صنِدِه اإِلى حميد بن ثور: اأّنه حين اأ�صلم اأتى النبي

)5(
وابن ع�صاكر

:
)6(

التي يقول في اآخرها

ــــدا ــــَحــــمَّ ــــــــــــا َربُّــــــنــــــا ُم ـــــى اأَران ـــداَحـــــتَّ ُمـــْر�ـــشِ ِكـــتـــابـــاً  اهلِل  ــــــَن  ِم يَـــْتـــُلـــو 

ــدا ــجَّ ــــــا �ــشُ ــــــَرْرن ْب َوَخ ـــــذِّ ـــــَك ــــْم نُ ــــَل ــداَف ــِج ــشْ ــ� ــَم ـــُم ال ـــقـــي ــــاَة َونُ ك ــــزَّ نـُــْعـــِطـــي ال

 خبِر وفوده هذا، وخبر ا�صتراِكه في غزوة ُحنين 
ُ
 غير

َّ
 في اإِدراكه النبي

ٌ
ولم ُيْعَلم لحميٍد خبر

.
)7(

فِّ الم�صركين في �صَ

  بن بّكار: اأّنه قدم على النبي 
ُ
ر

ْ
َبي ونرى في ترجمِة ابِن الأَثير لحميد قوَله: »وذَكر الزُّ

:
)8(

ِلمًا واأن�صَده
ْ

ُم�ص

ـــا ـــن ـــْولَ َوَق ـــبـــاَب  الـــ�ـــشَّ اهللُ  ـــِد  ـــِع ـــْب يُ ــــال  ــنَــتُــوُبَف �ــشَ ـــَوًة  ـــْب ـــشَ � ـــبَـــْونـــا  �ـــشَ ـــا  م اإذا 

ــهــا ــُع ــْم ــشَ ـــاُر الـــَغـــوانـــي َو�  اأَبْـــ�ـــشَ
َ
َجـــنُـــوُبلَـــيـــاِلـــي ــــنَّ  ــــُه لَ ِريـــحـــي  َواإِْذ   

َّ
اإلــــــي

ٌن ُمـــَهـــوَّ ٌء 
ْ
ـــي ـــشَ � ــُص  ــا� ــنّ ال يـَــقـــوُل  ــا  م ــُبَواإِْذ  ــي َرط ــاِب  ــب ــشَّ ــ� ال ــُن  ــشْ ــ� ُغ َواإِْذ  ــا  ــن ــْي ــَل َع

 - وهو اأحُد 
ّ
ر

َ
. فهذا َوْهٌم من ابن الأثيِر؛ لأنَّ ما جاء في َن�صِّ ابن عبد الب

)9(
َجُه الّثالثة«

َ
اأَْخر

الطبقات الكربى 309/1.   )1(

املعجم الكبي 4/ 47.  )2(

غريب احلديث 568/1.  )3(

ال�صتيعاب 366/1.  )4(

تاريخ دم�صق 339/5.  )5(

انظر: الق�صيدة: 21، الأبيات: 14-17. وثمة اختالف يف الرواية.  )6(

انظر ال�صتيعاب 366/1.  )7(

الق�صيدة: 2، الأبيات: 36، 30، 31.   )8(

اأ�صد الغابة 53/2، ويعني بالثالثة: ابن منده، واأبا نعيم، وابن عبد الرب.  )9(
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بير  ر هو: »واأن�صد الزُّ
ّ
الثالثة الّذين اأخرجوا هذا الخبر - يختلف عما اأَْورده، ون�صُّ ابِن عبد الب

ِلمًا: 
ْ

  ُم�ص
ّ
ابن بّكار لحميد بن ثور وذكر اأّنه َقِدم على الّنبي

 ........ ــبــاَب  الــ�ــشَّ اهللُ  ـــِد  ـــِع ـــْب يُ َفــــاَل 

اأن�صد  حميداً  اأّن  فظّن  بالوهم،  الأثير  ابَن  المعتر�صة  الجملُة  فاأوقعت   ،
)1(

)الأبيات(«

الأثير، وعبارته هي:  ابن  َوْهمَ  النا�ص  د 
ّ
�صي ابِن  عبارُة  النبي؛ وتوؤكد  قدم على  الأبيات حين 

 له: 
ُ
ر

ْ
َبي هرّي لحميد ابن ثور وذَكر اأّنه قدم على النبي- واأَن�صد الزُّ »واأن�صد الزُّ

.....  .....  ..... ال�ّشباَب  اهللُ  يُْبِعِد  فال 

ها خاليٌة ِمن   بع�صَ
ُ
بير َد الزُّ ؛ وُي�صاف اإلى ذلك اأنَّ ق�صيدَة حميٍد التي اأَْن�صَ

)2(
 )الأبيات(« 

. 
ّ
اأيِّ مدح اأو ِذْكٍر اأو اإ�صارة اإِلى النبي

وجاءت عبارة بع�ص الم�صادر عن خبر وفوده على النبي وفيها �صيٌء من التَّمري�ص؛ فقد 

. وجاء في معجم الأدباء: 
)3(

جاء في تاريخ دم�صق: »وقيل: اإنه اأدرك النبي  واأن�صده �صعراً«

  صة لأنَّ خبر وفوِده على النبي�
َّ
. واإنما جاءت عبارُتهما ُمَمر

)4(
» 

َّ
»وقيل: اإِّنه راأى النبي

جاء عن طريق يعلى بن الأ�صدق الُعْقيلي، قال: »حدثنا حميد بن ثور الهاللي: اأّنه حين اأ�صلم 

.
)5(

َدا ..... )الأبيات(« َمى ُمْق�صَ
ْ
َح َقْلِبي ِمْن �ُصَلي

َ
ب �صْ

  فقال: اأَ
ّ
اأتى النَّبي

 وابن حجر، 
ّ
َتمي

ْ
َلف َمْن علَّق على هذا الَخبر اإّل الحافظ نور الدين الَهي

َّ
ولم اأَِجد من ال�ص

، وعلق ابن حجر 
)6(

فقال الَهيتمي: »رواه الطبراني، وفيه يعلى بن الأ�صدق، وهو �صعيف«

، وتعليُقهما على الخبر دقيق جداً؛ اإذ َحَكما على اإ�صناده 
)7(

بقوله: »ويعلى �صعيف متروك«

ال�صتيعاب 366/1.  )1(

منح املدح: 81.  )2(

تاريخ دم�صق: 339/5.  )3(

معجم الأدباء 11: 8.  )4(

ال�صتيعاب 336/1، ومثله يف املعجم الكبي 4/ 47، وتاريخ دم�صق 339/5، وجممع الزوائد 125/8.  )5(

جممع الزوائد 125/8.  )6(

ر  ُعمِّ الطائف،  حول  من  اأ�صله  عامر،  بني  من  عقيل  بني  اأحد  الهيثم:  اأبو  الأَ�صدق  بن  ويعلى   39/2 الإ�صابة   )7(

اجلرح  علماء  اأجمع  وقد  ومئة،  ثمانني  بعد  ما  اإىل  وبقي  �صنة،  وع�رسين  و�صت  مئة  من  اأكرث  فعا�ص  طوياًل 

اجلوزّي:  ابن  وقال   ،165/2 ال�صغي  التاريخ  حديثه«  ُيْكَتب  »ل  البخارّي:  فقال  �صعيف،  اأنه  على  والتعديل 
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ه عليها 
َّ
بال�صعف ل على متنه، وهذا من الأُمور المهّمة المتعلقة بالحديث ال�صعيف، والتي نب

ابُن ال�صالح في مقّدمته فقال: »اإِذا راأْيَت حديثًا باإِ�صناٍد �صعيٍف فلك اأْن تقول: هذا �صعيف، 

متن  �صعف  به  وتعني  �صعيف،  هذا  تقول:  اأْن  لك  ولي�ص  �صعيٌف،  الإِ�صناُد  بذلك:  وتعني 

ُت 
ُ
َيْثب باإِ�صناد اآخر �صحيح  رِد �صعف ذلك الإِ�صناد، فقد يكون مرويًّا  الحديث بناء على ُمجَّ

َو باإِ�صناٍد 
ْ
بمِثله الحديث، بل يتوقَّف جواُز ذلَك على ُحْكِم اإمام من اأئمة الحديث باأّنه لم ُير

.
)1(

راً َوْجَه الَقْدح فيه...«
ِّ

ُت به، اأْو باأنه حديث �صعيف، اأو نحو هذا ُمَف�ص
ُ
َيْثب

وبناء على هذا ل يمكننا القطع باأّن متن حديث وفوِد حميد على النبي  �صعيف لأن 

ويًّا باإِ�صناٍد اآخر �صحيح ولم نقف عليه، فقد جاء  ْ
في �صنده يعلى بن الأ�صدق؛ اإذ رّبما كان َمر

 اأحمُد بن زهير بن حرب حميَد بن ثور فيَمْن روى 
َ
في ال�صتيعاب: »قال اأبو ُعَمر: قد َذكر

الة وال�صالم من ال�صعراء، واأن�صد الزبير بن بكار لحميد وذكر اأنه قدم على   عليِه ال�صَّ
ّ
عن النَّبي

ِلمًا: 
ْ

الر�صول  ُم�ص

.....  .....  ..... ال�شباب  اهلل  يبعد  فــال 

.
)2(

 )الأبيات(«

َة  فرّبما ذهب اأحمد بن زهير والزبير بن بكار اإِلى ما ذكرا بناًء على �صنٍد قوّي، وِمْن َثمَّ

ناأُخذ بحديِث وفوِده على النبي  واإن�صاده الأرجوزة، ونحتاط بالتَّنبيِه على �صعف �صنده.

ويدلّنا �صعر حميد على اأّنه كان موؤمنًا �صادق الإيمان قد َتَمثََّل الّدين الجديد ومعتقداِته، 

فظهر ذلك جليًا في �صعره، حتى وجدنا فيه اأبياتًا تكاُد تكوُن نظمًا لمعاني بع�ِص اآيات القراآن 

يعلى  لقي  ان: 
ّ
ِحب ابن  وقال  ب�صيء،...  لي�ص  زرعة:  اأبو  وقال  احلديث،  �صعيف  الرازي:  حامت  اأبو   »قال 

اهلل  عبد  عن  ن�صخًة  حديث  مبئتي  �صبيهًا  له  عوا  فَو�صَ له،  ِدين  ل  َمْن  عليِه  اْجَتَمع  كرب  فلّما  جراد،  بَن  اهلل  عبَد 

 

لُّ الروايُة عنه« كتاب ال�صعفاء واملرتوكني 217/3، وانظر ترجمة  ث بها وهو ل يدري، ل حَتِ ابن جراد، فجعل يحدِّ

 303/9 والتعديل  واجلرح   ،141/3 املحدثني:  من  املجروحني  وكتاب   ،195/2 ال�صغي  التاريخ  يف:  يعلى 

وكتاب ال�صعفاء واملرتوكني 217/3، ول�صان امليزان 312/6، و�صي اأعالم النبالء 312/6.

مقّدمة ابن ال�صالح يف علوم احلديث: 61.  )1(

ال�صتيعاب 366/1.  )2(
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:
)1(

الكريم؛ كقوله

ــــَرى تَ ول  ــــــــُروٌر،  َغ نـــيـــا  الـــدُّ ــا  ــم ــنَّ ــك َوتـُـــــْنــــــَزُعول ـــُد  ـــي ـــب تَ اإِلَّ  ًة  لَــــــــذَّ ــــا  ــــَه لَ

ـــمـــاِء َوتـَــْحـــتـَــَهـــا ــــــْوَق الـــ�ـــشَّ ـــا َف ــاُء َويـَــْمـــنـَــُعفـــِلـــّلـــِه م ــش ــ� ــي مـــا يَ ــِط ــْع ـــاُل يُ ـــَم ــــُه ال لَ

ــْق ــُه وَمــــا يَــ�ــشِ ــْن ــِم ــا لـَـــَك ِمــــْن َخـــْيـــٍر َف ــَم ـــُعَف ـــِه الـــُمـــتـَــَو�ـــشَّ ـــقـــاِئ ـــْل َعــَلــْيــنــا َفــــِمــــْن ِت

و�صنقف على هذه الأبيات واأمثالها في الحديث عن الخ�صائ�ص المعنوية ل�صعر حميد، 

وقد اأّثر اأي�صًا �صدُق اإيمانه والتزاُمه تعاليمَ الإ�صالم في مواقفه من خلفاء ع�صره وُولته كما 

�َصنرى فيما ياأتي.

اَلتُُه بالُْخَلَفاِء َوالُوَلِة: 4 - �شِ

َن لنا ِمن قبُل اأّن حياة حميد كانت حياة طويلة؛ ق�صى جزءاً منها في الجاهلية، واأدرك 
َّ
ي
َ
َتب

النبي ، ف�صارك في غزوة حنين مع الم�صركين، ثم اأ�صلم، وقيل: اإنه وفد على النبي ، وبقي 

ًا اإلى خالفة الوليد بن عبد الملك، فمدحه ورثى اأباه عبد الملك، وهذا يعني اأنه عا�صر 
ّ
حي

اأبي �صفيان  ، وع�صرة من الخلفاء هم: الأربعة الرا�صدون )11-40هـ(، ومعاوية بن  النبي 

بن  ومروان  )64-64هـ(،  يزيد  بن  ومعاوية  )60-64هـ(،  معاوية  بن  ويزيد  )41-60هـ( 

-86( الملك  عبد  بن  والوليد  )65-86هـ(،  مروان  بن  الملك  وعبد  )64-65هـ(،  الحكم 

96هـ(، ومع هذا نجد اأخبار حميد معهم قليلة جداً.

 بنا من خبر وفادته عليه 
َّ
فلي�ص في �صعره واأخباره ما يدل على �صلة له بالنبي  غير ما مر

، وهذا يعني اأّنه ان�صرف اإلى قومه ولم يتمّكن بعد ذلك من لقاء النبي 
)2(

واإن�صاده من �صعره

.
)3(

الّذي توفي في ال�صنة الحادية ع�صرة للهجرة

م  لُهما اأّن عمر بن الخطاب  تقدَّ ن: اأوَّ
ْ
ْين اثَني

َ
ر

َ
وفي ع�صر الخلفاء الرا�صدين نجد له َخب

:
)4(

اإِلى ال�ّصعراء اأَلَّ ي�صبَب اأحٌد بامراأٍة اإلَّ جلده، فقال حميد بن ثور

الق�صيدة: 42، الأبيات: 22-20.  )1(

انظر احلديث عن اإ�صالمه: �ص 35 وما بعدها.  )2(

العرب: 12/1، وماآثر الإنافة 83/1.  )3(

�رسح  يف  واحللل   ،366/1 وال�صتيعاب   ،530 والعمدة:   ،592  :2/1 وجتريده   ،356  /4 الأغاين  يف:  اخلرب  ورد   )4(
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ـــٍك مـــاِل ــــْرَحــــَة  �ــــشَ اأَنَّ  اإلَّ  اهللُ  ـــــى  ــــان الـــِعـــ�ـــشـــاِه تَـــــُروُقاأب ــــن ـــى ُكـــــلِّ اأَْف ـــَل َع

ُطوِلها ــــْوَق  َف ـــا  َوم ــاً  ــَر�ــش َع َذَهـــبَـــْت  ــْد  ــَق ـــُحـــوُقَف و�ـــشَ ـــٌة  َعـــ�ـــشَّ اإلَّ  ـــْرِح  ـــشَّ ـــ� ال ِمــــَن 

تَ�ْشتَِطيُعُه حى  ال�شُّ ــــْرِد  بَ ِمــن  ــلَّ  ــظِّ ال ــــُذوُقَفــال  تَ  
ِّ
ــي ــشِ ــ� ــَع ال بَـــــْرِد  ِمـــْن  َء 

ْ
ـــي ـــَف ال َول 

ــْرَحــٍة ــ�ــشَ ِب ــي  نَــْفــ�ــشِ ــُت  ــْل ــلَّ َع اإِْن  اأَنــــا  ــْل  ــَه  َطـــِريـــُقَف
َّ
ـــي ـــَل ــــوٌد َع ــــْوُج ـــْرِح َم ـــ�ـــشَّ ــــَن ال ِم

رحُة �صرٌب من ال�ّصجر، وهذه الأبيات 
َّ

ُب بها، وال�ص
ِّ
ب فكنى بال�صرحة عن المراأة التي ُي�صَ

لها ا�ْصمَ المراأة  وَّ
التي وردت في الخبر هي قطعٌة ق�صيرة من ق�صيدٍة طويلة؛ ذكر حميٌد في اأَ

:
)1(

 عاَد في اآِخِرها فذكر ا�ْصَمها؛ ففي مطلع الق�صيدة يقول
َّ
َتها، ُثم

َ
ُب بها، وذكر ُكْني

ِّ
ب الّتي ُي�صَ

ــوُق ــشُ ــ� َم ـــوؤاُد  ـــُف ـــال ف ـــرو  ـــْم َع اأُمُّ  ـــــوُقنَــــــاأَْت  ـــــتُ ـــــاً َويَ ـــــاِزع ــــا ن ــــه ــــْي يَـــــِحـــــنُّ اإلَ

ــَدمــا ــْع بَ ـــَن  يْ ـــدَّ ال ـــَك  لَ ــــْت  دانَ ْذ  اإِ ــــذاِل ُفــــروُقِلـــَعـــْمـــَرَة  ــــَق ــي ال ــاح ــش ـــَع ِمــــْن � ـــفَّ ـــَل تَ

:
)2(

له بال�صرحة ويقوُل في اآخِرها بعَد تغزُّ

ــــْن ـــاٌل ِمـــْن ُعـــَمـــْيـــَرَة لَـــْم اأَُك ـــــْول ِو�ـــش لَــُمــطــيــُقَولَ اإِذاً  ــــــــي  اإِنِّ ــــا  ــــه ــــِرَم ــــشْ لأَ�

يكن  ولم  ها،  نف�صِ الق�صيدة  ِمن  الأبياُت  كانت  اإِْن  اأ�صاًل  ِر 
َ
الَخب في  كُّ  َن�صُ يجعلنا  فهذا 

فاإنَّه  الخبر  �صحَّ  فاإذا  ذلك  ومع  الق�صيدِة؛  �صائر  وبين  بينها  واة 
ُّ
الر ِمن  َخْلطًا  فيها  وجوُدها 

َج عن اأَواِمِر الخليفِة، ولكن َيُدلُّ على اأّنه حاول الُمالَءَمَة 
ُ
ل يعني اأنَّ حميداً حاول اأْن يخر

َيْمِلُك  ا  ِممَّ ْت 
َ

�ص
ْ
َلي اّلتي  عواِطفه  َن 

ْ
وَبي اإطاَعَتها،  عليِه  يُن  الدِّ اأَْوَجَب  الَّتي  الخليفِة  اأواِمِر  َن 

ْ
َبي

ِة عن المراأة 
َ
ة، التي اعتمَد فيها على التَّْكِني

َّ
ل اإِلى ما اأراَد بهذِه الَكيا�صة الَفنِّي َف فيه، فتو�صَّ

ُّ
ر التَّ�صَ

.
)3(

رحة
َّ

بال�ص

والخبر الثاني لحميد في ع�صر الخلفاء الرا�صدين هو رثاوؤه عثماَن  عندما ُقِتل في داِره 

 ،10  :11 الأدباء  )الأبطح( و)�رسحة(، ومعجم  البلدان  507، ومعجم  ال�صجرية:  واحلما�صة   ،190 اجلمل:  اأبيات 

والإ�صابة 39/2، والإ�صعاف 86/ب، وانظر: الق�صيدة: 51، الأبيات: 52، 54، 58، 49.

الق�صيدة: 51، البيتان: 1، 2.  )1(

الق�صيدة: 51، البيت: 61.  )2(

ة والإِ�صالم: 241-238.
ّ
انظر تطور الغزل بني اجلاهلي  )3(
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اإلينا  ، فقد رثاه حميد بق�صيدة لم ت�صِل 
)1(

رة �صنة خم�ص وثالثين بعد الهجرة بالمدينة المنوَّ

:
)2(

كاملة، ومع ذلك فاإِنَّ ما بقي منها َيُدلُّنا على اأنَّ عثمان كان ُيِنيُله وُيْكِرُمه، فهو يقول

ــا ــِره ــاِع ــش ــ� َم فـــي  الـــهـــدايـــا  َوَربِّ  والنُّ�ُشُكاإِنِّــــــي  الــنّــا�ــِص  نُــــُذوُر  تُْق�شى  ــُث  ــْي َوَح

ُمـــْبـــتـَــِهـــاًل ـــــاَت  ب ُمـــنـــيـــٍب  ـــــلِّ  ُك ـِرُكَوَربِّ  ــَص يَــتَـّ ــ� ــْي ــاَب اْجـــِتـــهـــاداً لَ ــت ــِك ــو ال ــُل ــْت يَ

اأَبَــــــداً ـــي  ـــِن ـــتَ ـــْي ْولَ اأَ ـــــذي  الَّ ـــــَرنَّ  ـــــِك اأُنْ ــَوال  ــُك ــَل َه ذا  اإِ ــكــى  ــْل ــَه ال َمـــَع  ـــــدَّ  اأَُع ــى  ــتَّ َح

 لرثاِئه، واإن كان هذا ل ُيَقلُِّل من 
ّ
وقد يكون هذا الإِكرام من الخليفة هو الدافَع الرئي�صي

دِمِه  افكي 
َّ

»ال�ص الخليفة  قاتلي  ه على 
ُ
ب الق�صيدة حزُنه وغ�صَ اإِذ ظهر في  الديني؛  افع  الدَّ �صاأن 

ُك«، وهذا 
َ
َوُمْعَتر َدْهٍر  اإِلى  بَقْتٍل  َقْتٌل  بِه  ًة«، ففتحوا بذلك بابًا للفتنة: »َل يزاُل 

َ
ي ُظلَمًا َومْع�صِ

 جائٍز اإّل اأن 
ُ
يتِفق مع مبادئ الإ�صالم اّلتي ترى اأّن طاعَة الإِمام واجبٌة، واأَنَّ الخروَج عليه غير

، فكيف بَقْتِل اإِماٍم �صِهد 
)3(

ماء ْوا ُكفراً َبواحًا، ِلما في ذلك من فتح لباب الفتنِة واإِهدار الدِّ
َ
َير

؟.
)4(

  بالَجنَّة
ّ
له النَّبي

 َوَلِده 
ُ
ر

َ
ة نجد له اأَربعة اأخبار مع الخلفاء والولة، واأّول هذه الأَخبار َخب

ّ
وفي ع�صر بني اأُمي

ه ولم  َد مرواَن فردَّ ّواً، فاأخذ بعيراً لأَبيِه، َفَق�صَ
ُ

ي اإِلى الُملوِك ويعوُد َمْك�ص الذي كان »َيراُه يم�صِ

ُيْعِطه �صيئًا، فقال:

اإِمـــــاَرتـَــــُه ـــْخ  تـَــْفـــ�ـــشَ ل  َمــــــــْرواُن  َك  ــوُرَردَّ ــر�ــشُ �ــشُ ــَت  ــشْ ــ� ِع ــا  م ــا  ــه لَ راٍع  ــَك  ــي ــِف َف

ــُه ــيَ
ــ�ــْص َحــوا�ــشِ ـــْم يَــْمــ�ــشَ ـــاُل بُـــــْرِدَك لَ ــُرَمـــا ب ــي ــب ــْح تَ ـــْنـــعـــاَء  �ـــشَ ول  ـــــداَء  ـــــْرَم ثَ ِمـــــْن 

ُظـــُهـــراً ــي  ــن ــْرت ــاَه ج مـــا  نَّ  اأَ َدَرى  ـــــْو  الُفوُر«)5)َولَ ــا  ــَه ــابَ اأَْذن لأْلأَْت  مــا  ُعـــْدَت  مــا 

هذه  اأنَّ  ح  جَّ َ
وُير الأمويين،  من   

ّ
المرواني الفرع  خلفاء  ل  اأوَّ الَحَكم،  ابُن  هو  َوَمرواُن 

انظر ماآثر الإنافة 95-93/1.  )1(

الق�صيدة: 53، الأبيات: 3-1.  )2(

انظر �صحيح م�صلم 1465-1471، باب: وجوب طاعة الأمراء يف غي مع�صية وحترميها يف املع�صية.  )3(

. انظر �صحيح م�صلم 1866-1869، باب: من ف�صائل عثمان بن عفان  )4(

معجم البلدان )ثرمداء(. وانظر: الق�صيدة: 35، الأبيات: 3-1.  )5(
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؛ لأّن �صيئًا من 
)1(

الحاِدثة لم تُكْن في خالفِته، بل في اأيَّام ِوليِته لمعاوية على مّكة والمدينة

بِن  اأّياَم خالفِته، واإنما كانت تحَت �صلطاِن عبِد اهلل  العربية لم يكن تحَت �صلطاِنه  الجزيرة 

.
)3(

ِن مع قوِمهما في الجزيرة
ْ
، وحميد وابُنه كانا مقيَمي

)2(
بير الزُّ

ئ  ول �صكَّ في اأنَّ حميداً لم يكن را�صيًا عن َردِّ ولده بغير عطاء، ولّكننا مع ذلك نراه يهدِّ

ِخ اإِمارته 
ْ

ره من عقبى ما جاهره به من الخروج على طاعِة الوالي وَف�ص ِمن غ�صب ولده، ويحذِّ

لو اأّن مروان َدرى بذلك، ولذلك َدعاُه اإلى ترك ما َعَزَم عليه والِحفاِظ على طاعته ما عا�ص؛ 

وهذا الَمْوِقُف يتَِّفُق مع ما ذكرناه عن موقفه من َقَتَلِة عثمان، وهو اأنَّ طاعَة الإِمام واجبٌة، واأَنَّ 

 بواٌح، فكيَف اإذا كان الدافُع اإلى ذلك �صيئًا من َحظِّ 
ٌ
الخروَج عليِه ل َيِحلُّ اإّل اأَْن ُيرى منه ُكفر

النَّْف�ص، وغ�صبًا لَعَدِم العطاء؟

ة »فقاَل له: ما جاء بك؟ فقال:
ّ
 الثاني: هو اأّن حميداً وفد على بع�ص خلفاِء بني اأمي

ُ
والخبر

ـــَرى تَ ــــْن  َم فـــــْوَق  الـّــــذي   اهلل 
َ
ــــي ِب ـــــــرٌّ َوَمــــــْعــــــُروٌف َعـــَلـــْيـــَك َدِلـــيـــُلاأَتـَــــــاَك  َوِب

ــــــا نَـــهـــاُرَهـــا ــــْطــــويَّــــُة الأَْقــــــــــراِب اأَمَّ ـــُلَوَم ـــي ـــَذم ـــا َف ـــه ـــُل ـــْي ــــــــــا لَ ــــ�ــــصٌّ واأَّم ــــنَ َف

ــي ــن ــِه اإِنَّ ــْي ــنَ ــ�ــشْ ــُل ُح ــْي ــلَّ  ال
ِّ
ــي ــل ـــوُلَويـَـــْطــــِوي ع ـــُع َف جــــاُل  الــــرِّ َهــــــاَب  اإِذا  ِلـــــــذاَك 

.
)4(

فو�صَله و�صرفه �صاكراً«

 عن َتحديِد ا�صِم الخليفة، واإنَّما اكتفت 
َ
ر

َ
وقد �صكتت بع�ُص الم�صادر اّلتي اأَْوَرَدت الَخب

الخليفة هو عبد  اأّن ذلك  اإلى  بْع�ٌص منها  ، وذهب 
)5(

اأمية بني  اأّنه بع�ُص خلفاِء  اإلى  بالإ�صارة 

ذهب  حين  في   ،
)7(

الملك« عبد  ابنه  اأو  مروان  »اإّما  اأّنه  اإلى  وبع�ٌص   ،
)6(

مروان بن  الملك 

ها اإِلى اأّنه عبد الملك بن مروان، اأو هو عبد اهلل بن جعفر، من غير ترجيٍح لأحدهما على  بع�صُ

انظر ماآثر الإنافة 114/1.  )1(

انظر ماآثر الإنافة 125/1.  )2(

انظر احلديث عن مواطن بني هالل فيما �صبق.  )3(

الأغاين 4/ 357. وانظر: الق�صيدة: 59، الأبيات: 3-1.  )4(

الأغاين 4/ 356، وجتريده 28: 593، وتاريخ دم�صق: 340/5، ومت�رسه 272/7، والإ�صابة 40/2.  )5(

خلق الإن�صان يف اللغة 40/2.  )6(

الإ�صعاف 86/ب.  )7(
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.
)2(

 تلك الم�صاِدر َزمنًا اإلى اأنَّه »يمَدُح عبد اهلل بن جعفر«
ُ
، وذهب اآِخر

)1(
الآخر

د اأنَّ الذي وفد عليه حميد هو عبد الملك بن مروان؛ ذلك اأّن جميع  وتحقيُق الأَمر يوؤكِّ

الم�صادر التي ذهبت اإلى تحديد ا�صم َمْن وفد عليه ذكرت ا�صَم عبد الملك، ما َخال �صاحَب 

ر جّداً، ويرجع اإِغفاُله ا�صَم عبد الملك فيما يبدو اإِلى اأنَّه نقل عن الّتبريزّي،  التَّاج، وهو متاأخِّ

ريع، قال حميد بن ثور يمدح عبد اهلل بن جعفر، ويقال 
ّ

 ال�ص
ُ
ر

ْ
ي

َّ
ُت: ال�ص

ْ
ب

َّ
فلما راآه يقول: »وال�ص

، اأراد الخت�صار فقال: »وال�صبت: ال�صير ال�صريع، 
)3(

اإنه قال ذلك لعبد الملك بن مروان..«

، ي�صاف اإلى ذلك اأن هذا الخبر جاء في 
)4(

واأن�صد لحميد بن ثور يمدح عبد اهلل بن جعفر..«

، وقد ن�صَّ الّزبير على اأّن 
)6(

 اأو عن عمه
)5(

بع�ص الم�صاِدر ب�صنِده اإلى الزبير بن بكار عن اأبيه

ن اأنَّ عبد اهلل بن جعفر لي�ص هو 
ّ
ة، وبذلك يتبي

ّ
الذي وفد عليه حميد هو بع�ُص خلفاء بني اأمي

الممدوح.

ولما كان من الم�صتبعد اأَْن ِيفَد حميٌد على مروان في مدة خالفته، لما �صبق ذكره من اأنَّ 

الجزيرة العربية كانت تحت طاعة ابن الزبير، وكان الذي وفد عليه حميد خليفًة ل واليًا، فاإنه 

لم يبق اإّل اأْن يكون ذلك الخليفة هو عبد الملك بن مروان.

ُم�صاَيَعًة  العبارة  هذه  كانت  وربما  اهلل«،   
َ

بي »اأَتاك  هذه:  اأبياته  في  يقول  ونرى حميداً 

وذلك  واإراَدِته،  اهلِل  َبَقدِر  يعمل  فيما   
ٌ
ر

َّ
ي

َ
ُم�ص الإن�صاَن  اأَّن  من  ْوَنُه 

َ
َير لما  وُم�صاَيرة  لالأُموّيين، 

 فعلى الّنا�ِص اأْن ُيطيعوا 
َّ
ويغًا لما َذَهبوا اإليه ِمن اأَنَّهم َيْحُكمون بَقَدٍر من اهلِل تعالى، ومن َثم

ْ
َت�ص

.
)7(

خليَفَتهم واأُمراَءهم

العرب يف  اأجواد  اأحد  اأبي طالب:  بن  بن جعفر  اهلل  380. وعبد  املعلم:  وامل�صوف   ،41 املنطق:  اإ�صالح  تهذيب   )1(

فِّني مع علي ، وتويف �صنة 80 للهجرة، انظر جمهرة اأن�صاب العرب: 68،  الإ�صالم، ولد يف احلب�صة، و�صِهد �صِ

والعرب 41/1 و91.

التاج )�صبت(.  )2(

تهذيب اإ�صالح املنطق: 41  )3(

التاج )�صبت(.  )4(

انظر تاريخ دم�صق 340/5، والإ�صابة 40/2، والإ�صعاف 86/ب.  )5(

انظر الأغاين 4/ 356.  )6(

انظر العجاج حياته ورجزه: 29.  )7(
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والخبر الثالث عن �صلة حميد بخلفاء بني اأمية وولتهم: هو مدحه الوليد بن عبد الملك 

:
)1(

ورثاوؤه عبد الملك، وذلك حيث يقول

بنا ــــــْزِري  يُ ل  ـــُث  ـــْي َح ــــاَرَة  ي ــــزِّ ال ــُع  ُرنَــ�ــشَ وَّ ـــــزُّ ال ــُب  ــي ــِخ ي َول  الـــُمـــلـــوِك  ـــَرُف  ـــشَ �

ــٌة ــَف ــي ـــــــَت َخــل ــِة ثُــــمَّ اأَنْ ــَف ــي ــل ــَخ تـُــتـَــخـــيَّـــُريـَـــا بْــــَن ال اإِْذ  ـــــــــَت  اأَنْ مــــا  ـــٌة  ـــَف ـــي ـــل َوخ

ــا ــم ــِه ــْي ــُب الـــبُـــحـــوُر اإِلَ ــشِ ــ� ــتَ ــْن ـــُربَــــْحــــراِن تَ ـــَم ـــْغ َويُ يـُـــهــــاُر  ـــمـــا  ـــَدُه ـــْع بَ بَــــْحــــَر  ل 

ـــٍف ـــــلِّ ثَــــْغــــٍر خـــاِئ ُة ُك ــــــدَّ ـــــْم اأَ�ــــــشِ ـــــتُ ــُراأَنْ يَـــتَـــَخـــيَـّ الّــــتــــي  اهلِل  وَخــــــالِئــــــُف 

ــْهــُمــَهــا �ــشَ ــــَل  اأُْر�ــــشِ ِحـــيـــَن  ـَة  الــَمــِنــيَـّ ـــُراإنَّ  ـــوؤَْم ــــَذْت مـــا تُ ــــَف ــــَد انْ ــِد َق ــي ــول لأَبـــــي ال

ـــِدِه ـــْق ـــَف ِل ــــوُح  ــــبُ تَ األ  ـــاِل  ـــب ـــِج ال ُرَويْــــــُل  ـــدَّ ـــَح ـــتَ تَ ل  ـــمِّ  ـــ�ـــشُّ ال ـــنَّ  ـــرِه ـــْخ ـــشَ ـــ� َوِل

ِلــهــاِلــٍك ـــَن  ـــْي ـــَك بَ ــــــْو  َولَ ـــاِل  ـــب ـــِج ال ــُراإِنَّ  ــِب ــع ــتَ ــشْ ــ� ـــالبـَــهـــا تَ ــــــــَت �ـــشِ ــــاً راأيْ ــــْوم يَ

اهلل  باإرادة  يحُكمون  اأنهم  من  يرونه  كانوا  ما  بع�ِص  في  الأمويّين  ُي�صاِيع  حميداً  ونرى 

وقدره؛ اإذ هو الّذي اختاَرهم، فهم خلفاوؤُه على الأر�ص؛ ولّكننا مع ذلك ُنالِحظ اأنَّ المدح 

ثاء ق�صيراِن جّداً، فهما لم يتجاوزا معًا �صّتة اأبيات من ق�صيدٍة بلغت خم�صة واأربعين بيتًا، 
ّ
والر

 اإلى 
ّ
لي

َ
ة، يتفق مع انتماِئه الَقب

ّ
 بموِقٍف لحميد من بني اأُمي

ّ
ٍف خفي

َ
وهذا ربما اأَوحى من َطر

 ،
)2(

بير َة الَعداَء من قبُل، ووقفت في وجِههم مع ابن الزُّ
ّ
�ٌص بني اأُمي

ْ
ْت َقي

َ
ب قي�ص عيالن؛ اإذ نا�صَ

 على عدواِته لهم.
ّ
ولّكننا ل ن�صتطيع تاأكيَد هذا؛ لأّنه لي�ص لدينا دليل يقيني

 طريٌف؛ وذلك اأنَّ الربيَع العامريَّ كان واليًا على اليمامة، اأو اأنه ولي 
ٌ
ابع خبر

ّ
والخبر الر

:
)3(

 كلبًا، فاأَقاده به، فقال حميد في ذلك
َ
 بكلب َعَقر

َ
بع�َص منابرها، فاأُِتي

ــــاوؤُُه َقــــ�ــــشَ ـــــقٌّ  َح اهلل  ــــــاأنَّ  ب ــــِهــــْدُت  رقـــيـــُع�ــــشَ الـــــعـــــاِمـــــِريَّ  ــــَع  ــــي ب ــــرَّ ال واأَنَّ 

ــــَدْع ـــْم يَ ـــَل ــُع!اأقــــــاَد لَـــنَـــا َكــْلــبــاً ِبـــَكـــْلـــٍب َف ــي ــ�ــش ــَن تَ ــي ــم ــِل ــشْ ــ� ــُم ـــــالِب ال ــــــاَء ِك ِدم

الق�صيدة: 36، البيت: 44-38.  )1(

انظر تاريخ الطربي 541/5-544 و6: 38، 135، 176.  )2(

املعاين:  158/6، وجمموعة  الفريد  والعقد   ،259/2 والتبيني  البيان  اخلرب يف:  2. وورد   ،1 البيتان:   ،43 الق�صيدة:   )3(

530. وذهب اجلاحظ اإىل اأن الوايل هو »اأبو الربيع العامرّي، وا�صمه عبد اهلل«، وال�صعر ينفي ما ذهب اإليه، ويوؤكد 
اأن ا�صمه الربيع، ول اأقف على ترجمة له.
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اأّن هذا الوالي كاَن من الحمقى الأَ�صراف،  اإلى   
)2(

 وابُن عبِد رّبه
)1(

وقْد ذهب الجاحظ

بل  اأَحمَق،  يكن  لم  اأنَُّه  َفَظنِّي  غيرِه  دوَن  َوْحَده  الخبر  هذا  على  ًا 
ّ
ِني

ْ
َمب اإليه  ذهبا  ما  كاَن  فاإْن 

 في ذلك ناِدَرًة قد ل يجوُد الزماُن 
ُ
قيَده، فوجد ال�صاعر

ُ
الأَحَمُق هو ذاك الذي اأَتاه بالكلب ِلي

بمثلها، فاْغَتَنَمَها.

ح لنا اأنَّ هذه الأَخبار كانت قليلًة جّداً على مدى الزمن الطويل؛ منذ ع�صر  وبذلك يتَّ�صِ

الر�صول  حتى ع�صر الوليد بن عبد الملك، وهو ما ي�صير اإلى اأّنه غالبًا ما كان يالزم منازل 

مو�صوعات  على  ذلك  اأثَّر  وقد  والولة،  بالخلفاء  واّت�صل  القرى  اإلى  نزل  قّلما  واأّنه  قومه، 

عًة اأمام ال�صعراء.
َ
�صعره؛ فقلَّت مدائُحه، مع اأنَّ اأبواَب خلفاء بني اأمية كانت ُم�ْصر

ِره: اَلتُُه ب�ُشَعَراِء َع�شْ 5 - �شِ

�صورة  باإعطاء  ت�صمح  ل  قليلة  وولته  ع�صره  بخلفاء  �صالته  عن  حميد  اأخبار  اأّن  راأينا 

ب�صعراء ع�صره  اأخبار �صالته  الوقوَف على �صيء من  اأردنا  فاإذا  ال�صيا�صية،  كاملة عن مواقفه 

ْين فيهما اإِ�صارة اإلى �صعراء مذكورين 
َ
ر

َ
ِعفنا م�صادر البحث اإّل بَخب

ْ
 نف�صه؛ اإذ لم ُت�ص

َ
وجدنا الأمر

باأ�صمائهم، وبن�صٍّ نقدّي لي�ص فيه اإ�صارة اإلى �صاعر بعينه؛ و�صاأحاول من خالل هذه الأخبار 

ر �صيئًا من موقفه الفّني بناًء على عالقته بهوؤلء ال�صعراء.
ّ

الّنزرة اأْن اأف�ص

 ،
ُ
 حميد َوجماعٍة من ال�ّصعراء، واّدعاُء كلِّ واحٍد منهم اأنَّه الأَ�ْصَعر

ُ
والخبر الأّول: هو َتَفاُخر

:
)3(

 الخبر بطريقين اثنين، وذلك في تعليقه على قوله ال�صاعر
ّ
وقد �صاق الأ�صفهاني

ـــْوَف اأَنْــَعــتُــهــا ــي �ـــشَ ــــــا الــقــطــاُة فـــاإِنِـّ ـــا ِفــيــهــااأَمَّ ــصَ م ــ� ــع ــــُق ِمــْنــهــا ب ــــواِف نَـــْعـــتـــاً يُ

..... )الأبيات(.

في هذِه  �صاَركوا  الَّذين  ال�ّصعراء  اأ�صماِء  تحديد  في  لأَّن  ِه؛ 
ْ
بطريَقي الخبر  ِمن ذكر  بّد  ول 

.
)4(

الُمفاَخرة اإِ�صكاًل ل ُبدَّ من حلِّه

البيان والتبيني 259/2.  )1(

العقد الفريد 158/6.  )2(

الأغاين 258/8.  )3(

عر كما قال  عر الذي دعا اأبا الفرج اإىل ذكر هذا اخلرب؛ فهذا ال�صِّ احلّق اأّن يف هذا اخلرب اإ�صكاًل اآخر حوَل ن�صبة ال�صِّ  )4(
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َ
ر

ْ
الُعَجي اأّن  فيه  ال�صبب  اأنَّ   زعم 

ّ
الكلبي ابَن  فاإّن  ال�صعر،   هذا 

ُ
ر

َ
َخب ا  ج: »فاأمَّ

َ
الَفر اأبو  قال 

ا�ص بن َيزيد بن الأً�صود الِكندّي، 
ّ
، والَعب

ّ
لي

ْ
، وُمزاِحمًا الُعَقي

ّ
مي

ْ
، واأْو�َص بن غلفاء الُهَجي

َّ
لولي

َّ
ال�ص

، اجتمعوا فتفاخروا باأَ�صعارهم وَتنا�َصدوا، واّدعى كّل واحٍد منهم اأّنه 
ّ
َد بَن ثور الهاللي

ْ
وُحَمي

َف الَقطا، ثم َنَتحاَكم   بهم �صرُب قطًا، فقال اأحُدهم: تعاَلوا حتى َن�صِ
َّ
اأَ�صعر من �صاحبه؛ وَمر

فقال  َفتراَهنوا على ذلك،  اأَ�صحابه،  لها غلب  اأَْح�صَن و�صفًا  فاأيُّنا كان  به،  َنَترا�صى  َمْن  اإِلى 

اأو�ص بن غلفاء الأَبيات المذكورة، وهي: )اأّما الَقطاة(، وقاَل حميٌد اأبياتًا و�صف ناقته فيها، 

ثم خرج اإِلى و�صف القطا فقال:

ــِقــي ِفــراَخــهــا ــَلــتَــْت َكـــــْدراُء تـَـ�ــشْ ــ�ــشَ ــوُبَكــمــا انْ ــُع ــشُ ــْمــَظــَة ِرْفــــهــــاً َوالـــِمـــيـــاُه � ِبــ�ــشَ

..... )الأبيات(.

وقال الّعبا�ص بن يزيد بن الأ�صود هكذا ذكر ابُن الكلبي، وغيره يرويها لبع�ص بني مرة:

ـــَلـــًة ـــاُء ُمـــْقـــِب ـــكَّ ـــش ــــــَرًة � ــــــْدِب ــُبَحــــــــّذاُء ُم ــَج َع ـــٌة  ـــْوَط نَ منها  ــِر  ــْح ــنَّ ال ــي  ف ــلــمــاِء  ل

 ..... )الأبيات(.

:
ّ
لي

ْ
وقال ُمزاِحم الُعَقي

ــــــا ِوْرَده هـــــاَج  ـــــٌة  ـــــْدِريَّ ُك اأَْم  ــــــــَك  ـــوُماأَذِل ـــُم ـــشَ ـــِظ يَــــــْوٌم واِقــــــٌد َو� ـــْي ـــَق ـــــَن ال ِم

 ..... )الأبيات(.

ِره :
ْ
، وُتروى لَغي

ّ
ر فيما روى ابُن الكلبي

ْ
وقال الُعَجي

ــا  ــاه ــن ـــمـــاء َوَمـــــــْن بَ ـــُب والـــ�ـــشًّ ـــِل ـــاأَْغ ـــش ـــا� ـــحـــاَه ـــتَ ــــــــِن انْ ـــــٍم َوَم ـــــزاِح ــــاَة ُم ــــط َق

ـــــــــي الـــُمـــثَـــنَّـــى ـــــٍم واأَِب ـــــزاِح ـــــَطـــــاَة ُم ـــاَق ـــواَه ـــشَ ـــْلـــٍب � ــــــٍة �ـــشُ ــــــوِزيَّ ــــى ُح َعــــَل

ا�ص بن يزيد بن 
ّ
، واإىل العب

ّ
لي

ْ
، واإىل ُمزاِحم الُعَقي

ّ
مي

ْ
اأْو�ص بن غلفاء الُهَجي ُب اإىل 

َ
ُيْن�ص َتَلٌف يف قائله،  اأَبو الفرج: »ُمْ

ّح الأقوال، رواه ثعلب  ، وُهَو اأ�صَ
ّ
مي

ْ
الأ�صود الِكندّي، واإىل العجي ال�صلويل، واإىل عمرو بن ُعقيل بن احَلّجاج الُهَجي

ن�صبة  من  الأ�صمعي  اإليه  ما ذهب  ويقّوي   ،264/8 الأغاين  وانظر   ،258/8 الأغاين  الأ�صمعي«  عن  ن�رس  اأبي  عن 

الأبيات اإىل عمرو بن عقيل الهجيمي ما ذكره القايل يف نوادره، قال: »اأبو بكر بن دريد: قال اأبو عثمان الأ�صنانداين: 

، وهي 
ّ
مي

ْ
ل )كذا( بن احلجاج الُهَجي

ْ
ُحها لُعَلي حِّ عو هذه الق�صيدة، فما اأدري مَلْن هي؟ وكان اأبو عبيدة ُي�صَ كرُثَ ُمدَّ

هذه: اأّما القطاة.. )الأبيات(«، ذيل الأمايل والنوادر: 209.
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 ..... )الأبيات(.

قال: واحتكموا اإلى ليلى الأخيلية، فحكمت لأو�ص بن غلفاء.

بن  َقْعَنب  عن  اإ�صرائيل  بن  يعقوب  حدثنا  قال:  عمار  بن  اهلل  عبيد  بن  اأحمد  واأخبرني 

ر 
ْ
 حميد بن ثور والُعَجي

)1(
نا ]َعْن[ 

ْ
 قال: حّدثني رجٌل عن اأبي عبيدة قال: اأُْخِبر

ّ
ُمْحِرز الباهلي

لّما  الأَخيلية  ليلى  اإلى  اأّنهم تحاكموا   ،
ّ
الهجيمي لي واأَو�ص بن غلفاء 

ْ
الُعَقي  وُمزاِحم 

ّ
لولي

َّ
ال�ص

ُن و�صفًا لها، فقالت:
َ

و�صفوا القطاة اأيُّهم اأَْح�ص

ـــُدوا َواأَنْـــ�ـــشَ واُة  الـــــــرُّ ــــاَل  ق مـــا  ــــلُّ  ُك ـــَرُجاأَل  ـــْه ُّ بَ
ــي ــوِل ــُل ــشَّ ــ� ـــَر مــا َقــــاَل ال ـــْي ــا َغ ــه ِب

وحكمت له، فقال حميد بن ثور َيْهجوها:

ـــِن بـَــْغـــَلـــٌة ـــنـــانَـــْي ـــــــــاُء الـــِع ـــِك َوْرَه كــــاأَنَـّ
تَ�ْشَحُج«)2) ــْتــُهــنَّ  َفــعــاَر�ــشَ ناً  ُح�شُ َراأَْت 

المتعلِّق  الإِ�صكال  هذا  حلِّ  اإلى  الحاجُة  لول   
َ
ر

َ
الَخب ر  يخَت�صِ اأْن  بالمرِء  َحريًّا  كان  وقد 

اأّن  هو  ًل  اأوَّ الُمالَحُظ  يء  وال�صَّ المفاخرة؛  هذه  في  �صاركوا  الّذين  ال�ّصعراء  اأ�صماء  بتحديِد 

ر، 
ْ
ُ َيتَِّفقان على اأَ�صماِء اأَربعٍة من ال�صعراء هم: حميد، والُعَجي

ر
َ
َل بهما الَخب ِن اللََّذْيِن َو�صَ

ْ
ريَقي الطَّ

وُمزاِحم، واأَو�ص.

ن: الأّول 
ْ
واإذا نظرنا في ترجمة اأو�ص بن غلفاء وجدنا اأّنه ل �صاأَن له بهذِه المفاخرة بدليَلي

، والثاني اأّن 
)3(

ِعق العاِمرّي  له اأخبار مع ال�صاعر الجاهلي يزيد بن ال�صَّ
ّ
 جاهلي

ٌ
اأّن اأْو�صًا �صاعر

 
َّ
عر المن�صوب اإليه »اأَّما القطاة...« الأبيات، فيه مدٌح لِدْلِهٍم؛ وهو »ِمْن بني لأْي، ُثم هذا ال�صِّ

ّحاك  ْجعاِن، وهو َقَتَل ال�صَّ ِمن بني َيزيد بن هالل بن َبْدل بن عمرو بن الهيثم، وكان اأََحَد ال�صُّ

ق: »كذا يف جميع الأ�صول، واملعروف اأنَّ اأبا  نا حميد بن ثور...«، وقال املحقِّ يف اأ�صول الأغاين املخطوطة: »اأْخرَبَ  )1(

�صيد، ول ُيَعا�رسِ هوؤلء النََّفر الذين كانوا يف �صدر الّدولة الأموية، ولعلَّ �صواَبُه: 
َّ
عبيدة معمر بن املثنى كان ُيعا�رسِ الر

)... عن اأبي عبيدة قال: اإّن حميد بن ثور... اإلخ( اأو اأّن يف ال�صند نق�صًا«. الأغاين 263/8، وراأيُت اإ�صالَح الّن�ص 

ب�صبِط الفعل )اأخربنا( باملبني للمجهول، وباإ�صافة احلرف )عن( وهو خي من اإ�صافة )اأّن(.

الأغاين 263-259/8.  )2(

ال�صعراء:  ومعجم   ،636 وال�صعراء:  وال�صعر  اجلاهلية،  فحول  من  الثامنة  الطبقة   167/1 ال�صعراء  فحول  طبقات   )3(

480، واأ�صعار العامريني اجلاهليني: 10.
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، ومعركة َكْفر ُتوثا هذه كانت 
)1(

 بيده مع مروان بن محمد ليلَة َكْفر ُتوثا«
ّ
ابن قي�ص الخارجي

.
)3(

ًا اإلى هذا الزمن
ّ
 َحي

َ
ْو�ص َبِقي ، فِمَن الُمحال اأَْن يكوَن اأَ

)2(
�صنة 128 للهجرة

ُعونه في ِعداد الُمَتفاِخرين  والأمر اّلذي جعلهم ين�صبون الأَبيات اإلى اأو�ص بن غلفاء، ثم َي�صَ

، فوقع الخلط بينه وبين عمرو بن 
)4(

م بن عمرو بن تميم
ْ
في هذا الخبر، اأنَّه اأََحُد بني الُهَجي

 �صاحب الأَبيات.
ّ
مي

ْ
ل الُهَجي

ْ
ُعَقي

ن اتََّفَق طريقا الخبر عليهم؛ وهم: حميد، والعجير، ومزاحم. فبقي ثالثٌة من ال�ّصعراء ِممَّ

ل اأنَّ الطريَق الّثاني  دان: الأوَّ مران َيَتعا�صَ مي فينفي ا�صتراَكُه اأَ
ْ
ل الُهَجي

ْ
واأّما َعمرو بن ُعَقي

ْئها للُمفاَخرة، بل  الذي و�صل اإِلينا به الخبر لم يذكره فيهم، والثاني اأّن ق�صيَدته هذه لم ُيْن�صِ

:
)5(

لمدح ِدْلِهم، فقد قال في اآِخر الق�صيدة

ـــي ـــْن َوَرق ــــــاِم ِم ــَة الأَيّ ــي نَــْو�ــشَ ــك ــتَ ــشْ يُ�ْشكيَهال اأَ� ــْوَف  �ــشَ ْن  اأَ اأَرى  ـــْن  َم ـــى  اإل اإِل 

ـــُه ــــــــِدْدَن لَ ـــد ُع ــاِلــــِدلْــــِهــــٍم َمــــــاأْثـُـــــراٌت ق ــَه ــي ــاِع ــش ــ� َم ـــــُدوٌد  ـــــْع َم الــــمــــاآِثــــَر  اإنَّ 

ــا ــه ــُم ــاِئ َدع لأْي  بـَــنـــي  ِمـــــْن  ِبـــــِه  ــاتَــْنــمــي  ــَه ــواري ــشَ ــْع � ــشَ ــ� ــْخ ـــــْن ُجــمــانَــَة لَــــْم تَ َوِم

ـــوِت الـــَمـــْجـــِد َواِلــــــُدُه ـــي ــــُه فـــي بُ ــا كــبــاِنــيــَهــابَـــنَـــى لَ ــَه ــي ــِن ــْب ــَص يَ ــ� ــْي ــــْن لَ ـــ�ـــصَ َم ـــْي َولَ

 ـ فينفي ا�صتراكه في 
)6(

ا�ص بن يزيد بن الأ�صود ـ وهو �صاعر اأموّي هاجى جريراً
ّ
واأَما العب

الخبر  به  اإلينا  و�صل  الذي  الثاني  الطريق  اأنًَّ  الأول  اأي�صًا:  يتعا�صدان  اأمراِن  المفاخرة  هذه 

اأَبياته قطاَة مزاحٍم وقطاة حميٍد »اأبي  لولي ذكر في 
َّ

ال�ص  
َ
ر

ْ
الُعَجي اأنَّ  لم يذكره فيهم، والثاني 

الأغاين 266/8.  )1(

تاريخ الطربي 344/7، والكامل يف التاريخ 348/5.  )2(

ل عامر بن واِثَلة الِكنايّن، وكاَنْت وفاُته نحو �صنِة 110 
ْ
َفي   هو اأَبو الطُّ

َّ
ْن اأَْدَركوا النَِّبي  رجٍل وفاًة مَّ

َ
معلوم اأّن اآخر  )3(

للهجرة، انظر العرب 118/1 و136.

ال�صعر وال�صعراء: 636.  )4(

تناوله واأَخَذه.  َء: 
ْ
ي ال�صَّ 210، ويف روايتهما قليٌل من الختالف. ونا�َص  265/8، وذيل الأمايل والنوادر:  الأغاين   )5(

 اأَخواُل 
ْ
م، وُهم

ْ
َب �َصْكواُه. وقال اأَبو الفرج: »... ُجماَنُة: ابُن جرير بن عبد ثعلبة بن �صعد بن الُهَجي

َ
واأَ�صكاُه: اأَزاَل �َصب

ِدْلِهٍم املمدوح«.

ن�صب َمَعّد واليمن الكبي 68/1، ومعجم ال�صعراء: 104، وُفرحة الأديب: 163، وخزانة الأدب 186/2.  )6(
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يوؤكد نفي  مي؛ وهذا ما 
ْ
الُهَجي لم يذكر قطاة  العبا�ص، وكذلك  . ولم يذكر قطاَة 

)1(
المثنى«

ا�صِتراِكهما في هذه الُمفاَخرة.

 
ّ
مي

ْ
الُهَجي عقيل  بن  َغلفاء وعمرو  بن  اأو�ص  من  كلٍّ  ا�صتراَك  تنفي  الّتي  الأدّلة  هذه  فمن 

ا�ص بن يزيد الكندّي، يبقى اأمامنا ثالثة �صعراء، وهم: حميد والعجير ومزاحم، يجمعهم 
ّ
والعب

ِه بقوله:
ْ
ي
َ
ر الذي ذكر فيه �صاِحب

ْ
 الُعَجي

ُ
اّتفاُق طريَقي الخبر عليهم، ويوّثق هذا الّتفاق �صعر

ــا  ــاه ــن ـــمـــاء َوَمـــــــْن بَ ـــُب والـــ�ـــشًّ ـــِل ـــاأَْغ ـــش ـــا� ـــحـــاَه ـــتَ ــــــــِن انْ ـــــٍم َوَم ـــــزاِح ــــاَة ُم ــــط َق

ـــــــــي الـــُمـــثَـــنَّـــى ـــــٍم واأَِب ـــــزاِح ـــــَطـــــاَة ُم �َشواَها)2)َق ـــٍب  ـــْل �ـــشُ ـــــٍة  ـــــوِزيَّ ُح ـــى  ـــَل َع

عند يجتمع  ومزاِحم  حميد  فن�صب  ب، 
َ

النَّ�ص رابطُة  هي  اأُخرى  رابطٌة  اأَي�صًا  ويجمُعهم 
 

، ثم اإن 
)3(

ر عند �صع�صعة بن معاوية
ْ
عامر بن �صع�صعة بن معاوية، ويجتمع ن�صبهما مع الُعَجي

.
)5(

، ويجمعهم اأي�صًا جامع ثالث هو �ُصْكناهم في وادي بي�صة
)4(

 وحميداً ابنا خالٍة
َ
العجير

باأ�صعارهم  وا 
َ
َفَتفاخر الثالثة »اجتمعوا  ال�صعراء  اأّن هوؤلء  الخبر: هو  نا من هذا  ُيِهمُّ وما 

هم 
ُ
وتفاُخر فاجتماُعهم   ،

)6(
�صاحِبه« ِمْن   

ُ
اأَ�ْصَعر اأّنه  منهم  واِحٍد  كلُّ  عى  َوادَّ وَتنا�صدوا، 

ة في َبوادي نجد والحجاز ـ وفي ذلك الوادي الّناِزح عن 
ّ
باأ�صعاِرهم يعني اأّن الحركة الأَدبي

، مو�صوُعه و�صُف البادية وما فيها، 
ّ
داِر الخالفة دم�صَق ـ �َصِهَدْت �صربًا من التََّناُف�ِص الأََدبي

غير اأّن الأَ�صداَء القوّية للحركة الثقافية الكبيرة في العراق ـ ول �صيما بين اأ�صحاب الّنقائ�ص ـ 

َطَغْت على اأَ�صواِت هوؤلء الَمْفُتونين بالبادية وجمالها.

َزَمٍن  الثالثة قيلت في  عراِء  ال�صُّ َق�صاِئَد  اأّن  اأّنه ُيوحي  اآخر في هذا الخبر؛ وهو   
ٌ
اأمر وّثمة 

واحد ارتجاًل، واأرى اأّن الأمر لي�ص كذلك؛ لأّن هذه الِقَطع التي �صاقها اأبو الفرج في الخبر 

َعُد معها اأن تكون قيلت ارتجاًل؛ فق�صيدة حميد تقع 
ْ
َتب

ْ
ما هي اإّل قطع من ق�صائد طويلة، ُي�ص

انظر احلديث عن كنية حميد ولقبه يف الكالم على )ن�صبه واأ�رسته( من هذا الف�صل.  )1(

وى: اأطراف اجل�صم. ْي من الإِبل، ا�صتعارها للقطاة. وال�صَّ
َّ

احُلوزية: ال�ّصديدة ال�ص  )2(

انظر جمهرة اأن�صاب العرب: 271.  )3(

م�صالك الأب�صار يف مالك الأم�صار 14: 122.  )4(

انظر معجم البلدان )بي�صة( و)مطلوب( و)العمل(.  )5(

الأغاين 259/8.  )6(
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، وق�صيدة العجير �صاع 
)2(

، وق�صيدة مزاحم تقع في ثمانية و�صّتين بيتًا
)1(

في اأربعة و�صّتين بيتًا

.
)3(

معظمها ولم يبَق منها اإّل ما رواه اأبو الفرج؛ وهو �صتة اأبيات

ًل، فو�صف القطاة فيها، ثم جاء بعده حميد  اأّوّ ولذلك اأرّجح اأّن مزاحمًا اأن�صاأَ ق�صيدته 

:
)4(

فاأن�صاأ ق�صيدته، بدليل قوله في ق�صيدة اأُخرى

ــــطــــا �ـــشـــاحـــِبـــي ـــــــــــاري َق ــــــي اأُب ـــــَدىكــــــاأَنِّ ـــــتَ ابْ ثـُــــــمَّ  َت  ـــــوَّ ـــــشَ � ُهـــــــَو  اإِذا 

جاء  ثم   ،
)5(

العقيلي« الحارث  بن  مزاحم  يعني  �صاحبي:  »قطا  �صارحًا:  قتيبة  ابُن  قال 

 فاأن�صاأ ق�صيدته يباري فيها: »قطاَة مزاِحٍم وَمِن اْنَتحاها، قطاَة مزاِحٍم واأَبي المَثنَّى«.
ُ
ر

ْ
الُعَجي

ة   الّثاني عن �صلِة حميد ب�صعراِء ع�صره: هو ما اأَخبر به الأَ�صمعي قال: »اجتمع ِعدَّ
ُ
ر

َ
والَخب

ر ال�صلولي، فقالوا: 
ْ
، والُعَجي

ّ
لي

ْ
ف الُعَقي

ِّ
ر من ال�صعراء؛ منهم: حميد بن ثور، ومزاحم بن ُم�صَ

ة له َتْدُرج، 
ّ
اْئُتوا بنا منزَل يزيد بن الطثرّية نتهكم به، فاأََتْوُه فلم يكن في منزله، فخرجت �صبي

َمُه! فنظرت في  فقالت: ما اأَردتم؟ قالوا: اأَباك. قالت: وما تريدون منه؟ قالوا: اأَردنا اأْن َنَتَهكَّ

 قالت:
ّ
وجوههم ثم

ـــٍب ـــــــٍق وجـــاِن ـــْعـــتُـــُم ِمـــــْن ُكـــــلِّ اأُْف ـــــْرَن واِحـــــِد!تـَــَجـــمَّ ِق ـــم  ـــتُ ــــــٍد، ل ِزلْ ــى واِح ــل َع

.
)6(

ْتنا َواهلِل«
َ
قالوا: َفَغَلب

في  وا 
ُ

تناَف�ص ين  الذَّ هم 
ُ

اأَْنُف�ص ُهم  بيزيد   
َ
م الََّتهكُّ اأَرادوا  الّذين  ال�ّصعراء  هوؤلِء  اأّن  ونالحظ 

التي جمعْت  بينهم كانت قوية، ولعّل ِمن الأ�صباِب  حبة  ال�صُّ اأنَّ  القطاة، وهذا يعني  و�صِف 

بكثرة  ز 
َّ
َيَتَمي �صعرّي  مذَهٍب  على  اجتماَعُهم  ـ  والوطن  النَّ�صب  َوْحدة  اإلى  اإ�صافًة  ـ  بينهم 

لب، واأَ�صفت اإليها من م�صادر اأُخرى اأبياتًا، فبلغت الق�صيدة �صبعني بيتًا، انظر الديوان:  هذا بح�صب رواية منتهى الطَّ  )1(

9 و31.
يف منتهى الطلب 16/5/اأ، ول ُيَتْح يل الّطالع على ديوانه.  )2(

الأغاين 262/8، ونقاًل عنه يف �صعر العجي ال�صلويل: 233.  )3(

بدليل  البائية،  تلك  ل  املق�صورة  هذه  هي  مزاحمًا  بها  فاخر  التي  حميد  ق�صيدة  ولعل   ،9 البيت:   ،1 الق�صيدة:   )4( 

هذا البيت.

املعاين الكبي: 306.  )5(

تاريخ دم�صق 342/5، واملنتقى من اأخبار الأ�صمعي: 132.  )6(
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كان  وربما  وم�صاهدها،  ال�صحراء  بو�صف  وبالعناية  ومزاحمًا،  ُحميداً  ما 
َّ
�صي ول  الَغِريب، 

ِة  ه الفّني بِرقَّ
ُ
اجتماُعهم على هذا المذهب هو الذي دفَعهم ليتهكموا بيزيد، الذي َيَتميز مذَهب

.
)1(

حراء، وغيِر ذلك الألفاظ وَطاَلوِتها، وقّلة اللتفاِت اإِلى م�صاهد ال�صِّ

؛ قال: 
ّ
�صمعي وبقي بيَن اأيدينا من اأخبار �صلة حميد ب�صعراِء ع�صره هذا الحكم النَّقدّي لالأَ

ر: حميد والراعي وابن مقبل، فاأّما الراعي فغلبه جرير...  و ُم�صَ
ُ
ُ النَّا�ِص ُمَغلَّب

»كان ُيقال: اأَ�ْصَعر

، غير اأّننا لم نجد في اأ�صعار حميٍد التي و�صلت اإِلينا ما يدل 
)2(

ُه«
َ
د كلُّ َمْن هاجاه َغَلب

ْ
وُحَمي

اإّل هذا البيت  اأّنه كان كثير المهاجاة، ول تدل على اأحد من ال�صعراء هاجى حميداً،  على 

:
)3(

ة
ّ
لي

َ
الذي َهجا به ليلى الأَْخي

ـــِن بـَــْغـــَلـــٌة ـــنـــانَـــْي ـــــــــاُء الـــِع ـــِك َوْرَه ــَحــُجكــــاأَنَـّ تَــ�ــشْ ــنَّ  ــُه ــْت ــشَ ــاَر� ــع َف ــاً  ــن ــ�ــشُ ُح َراأَْت 

:
)4(

ولم يِرد في �صعِر ليلى المجموع اأّي رّد عليه. ونجد في �صعره اأبياتًا يقول فيها

ــــَزْل ـــٍب مـــقـــاٌل ولَـــــْم يَ ـــْع ــــْن َك  َع
َ
ــــي ــــاِن ـــُراأَت ــــــَديَّ َونـــا�ـــشِ ـــٍب يَــمــيــٌن ِمـــــْن يَ ـــْع ـــَك ِل

د فيها )كعبًا( هذا، ولم اأعرف َمْن يكون، ول عرفُت )المقال( اّلذي  وهي اأَبيات َيَتَوعَّ

بلغ حميداً عنه: اأهو �صعر اأم كالم اآخر؟

ناُه على  �صْ َ
اإذا ما َعر ـ  لنا  د   اإلينا من هجاء حميد يوؤكِّ قّلة ما و�صل  وهذا الذي نراه من 

 ال�صابق ـ اأنَّ ق�صمًا كبيراً من �صعره �صاع؛ كما �صنرى في الحديث عن م�صادر 
ّ
ُحْكم الأّ�صمعي

ديواَن حميٍد؛ كما  َنع  �صَ َمْن  اأََحُد  الحكم هو   �صاحَب هذا 
َّ
الأ�صمعي اأنَّ  ما 

ّ
�صي �صعره، ول 

�َصَنرى اأي�صًا في الحديث عن م�صادر �صعره.

لة الوثيقِة بحميد، من حيث  وهكذا نكوُن قد ا�صتكملنا الوقوَف على الأُُطِر ذاِت ال�صِّ

ما ال�صفحات: 28-24.
ّ
انظر الدرا�صة التي قدمها الدكتور نا�رس الر�صيد يف مقدمته ل�صعر يزيد بن الطرثية، ول �صي  )1(

فحولة ال�صعراء: 17؛ وفهم ابُن ف�صل اهلل العمري كوَن حميٍد ُمَغّلبًا اأّنه هو الذي كاَن يغِلب، فقال: »وكان حميد   )2(

 :14 الأب�صار  الأَ�َصدَّ لأَزّله...« م�صالك  اأَِو  الأَ�َصَد لأذلَّه،  لو هجى  َمْن راماه،  َيَد كّل  َمْن هاجاُه، ويغاُر  يغلُب كلَّ 

 اأعلم بال�صعر وال�صعراء.
ُّ
122، وهو فهٌم غي �صحيح لكلمة )املغلَّب(، والأ�صمعي

الق�صيدة: 8، البيت: 1.  )3(

الق�صيدة: 33، البيت: 14.  )4(
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قبيلته: اأُ�صولها َوفروعها ومواطنها واأيّامها وعقيدتها ولغتها، ومن حيث حياته: ن�صبه واأ�صرته 

ون�صاأته واإ�صالمه و�صالته بخلفاء ع�صره و�صعرائه، ول �صك في اأنَّ هذه الأُُطر اأثَّرت في �صعِر 

حميد من حيث روايته ومو�صوعاته وخ�صائ�صه.

• • •
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ُل الثَّاِلُث الَف�شْ

اِدُر �ِشْعِرِه َوتَْوثيُقُه َم�شَ
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لّما كان �صعر حميد الذي بين اأيدينا لم ُيعَتَمد في تحقيقه على ن�صخة خطية من ديوانه 

بدرا�صته  البدء  قبل  يقف  اأن  للباحث  جداً   
ّ
المهم من  فاإنه  العلماء،  من  عدد  �صنعه  الذي 

واأن  المجموع،  ال�صعر  هذا  م�صادر  وعند  المفقود،  ديوانه  اأخبار  عند  والفنية  المو�صوعية 

يقف عند هذا ال�صعر، يحقق ن�صبته اإلى حميد، ويناق�ص ما قد ُيثار من �صّك حول ن�صبة بع�صه 

اإليه، ويتحقق من ذلك ال�صعر الذي ا�صطربت ن�صبته اإليه واإلى غيره من ال�صعراء، لينفي عنه 

ما لي�ص له، وعندئذ ي�صبح الباحث مطمئنًا اإلى البحث في مو�صوعات هذا ال�صعر الذي �َصِلم 

له، وفي خ�صائ�صه الفنية.

1 - ِديَواُن ُحَمْيِد بِْن ثَْوٍر:

في  العلماء  جمعه  اأن  اإلى  قبيلته  اأبناء  بين  ُيتناقل  كان  حميد  �صعر  اأن  اإلى  الأخبار   ت�صير 

القرنين الثاني والثالث، وبع�ص هذه الأخبار والأ�صعار يت�صل �صندها بحميد نف�صه، فقد روى 

ثور  بن  قال: »حدثنا حميد  اأنه   
ِّ
الُعَقيلي الأ�صدق  بن  َيعَلى  اإلى  ب�صندهم  العلماء  من  جماعة 

الهاللي: اأنه حين اأ�صلم اأتى النبي  فقال:

ــدا  ــشَ ــ� ــْق ــى ُم ــم ــْي ــَل ــشُ ـــبَـــَح قــلــبــي ِمــــن � اأَ�ـــشْ

.
)1(

.......... )الأبيات(«

ل قوم يعلى وبنو هالل ِكالهما من بني عامر بن �صع�صعة.
ْ
وبنو ُعَقي

 الَهَجرّي؛ قال: 
ّ
اأبناء قبيلة حميد ما جاء في )التعليقات والنوادر( لأبي علي ومما رواه 

 من جعفر بن كالب:
ّ
َلمي

ُّ
»واأن�صد لحميد بن ثور الهاللي، فقال اأن�صدني ابن �صرغام ال�ص

ــهــْم ـــُد ب ـــي ـــش ـــــوٌم اأُ� ـــٍر ق ـــام ـــو ع ـــنُ ــوُرَقــــْومــــي بَ ــش ــ� ــْن ـــُل ُمـــجـــتـَــِمـــٌع والــــفــــرُع َم ـــالأ�ـــش ف

.
)2(

..... )الأبيات(«

دم�صق  وتاريخ   ،47  /4 الكبي  واملعجم   ،568/1 للخطابي  احلديث  غريب  وانظر   ،366/1 ال�صتيعاب    )1(

339/5، ومنح املدح: 79، والإ�صابة 39/2.
)2(  التعليقات والنوادر: 154 /ب، نقاًل عن جملة ثقافة الهند، جملد 11، عدد 2، �ص 110.
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وبنو جعفر بن كالب: من بني عامر كبني هالل.

 قال: »حدثنا اأحمد بن اأبي َفَنن قال: جل�ص جعفر بن 
ّ
 ومن ذلك اأي�صًا ما رواه ال�صولي

عامر،  بن  هالل  بني  من  اأعرابي  جاءه  اإذ  لها،  ٍف 
َ
َت�ْصر

ْ
بُم�ص ف�صرب  ة، 

ّ
ال�صالحي على  يحيى 

؟ 
َ
 ال�ّصعر

ُّ
ف�صكى َخلًَّة وا�صتماَحُه باأح�صن لفٍظ واأف�صح ل�صان... فقال جعفر: اأتقول يا هاللي

قال: كنت اأََتَملَُّح به َحَدثًا، ثم �صئمته �صيخًا. فقال: فاأن�صدنا ل�صاعركم حميد بن ثور.. فاأن�صد 

الهاللي لحميد بن ثور:

ـــ�ـــصِ يــــــاُر بــــجــــاِنــــِب الـــُحـــْب ــصِِلــــَمــــِن الــــــدِّ ــ� ــْق ــنِّ ــال ب ــــَحــــاجــــاِت  ال ِذي  ـــطِّ  ـــَخ ـــم َك

.
)1(

..... )الخبر(«

فهذه الأخبار تدل على اأن قبيلة حميد حملت �صعره وروته، �صاأنها في ذلك �صاأن �صائر 

ينقلون  القبائل  اإلى  العلماء  التدوين ذهب  التي روت �صعر �صعرائها، فلما جاء ع�صر  القبائل 

ديوان  كان  الدواوين  هذه  ومن  وال�صعراء،  القبائل  دواوين  وي�صنعون  وال�ّصعر،  الّلغة  عنها 

حميد بن ثور الهاللي.

اإلى  ي�صير  الذي  هـ(،   356 )ت  القالي  اأمالي  في  نجدها  ديوان حميد  اإلى  اإ�صارة  واأقدُم 

ابن زكريا  القالي بخّط  ن�صخة من ديوان حميد �صنعها الأ�صمعي )ت216 هـ(، كانت عند 

 في تقديمه لإحدى الق�صائد الُمَتناَزعة الن�صبة: 
ّ
وّراِق الجاحظ )ت 255 هـ(، فقد قال اأبو علي

»وقراأُت على اأبي بكر بن دريد لليلى الأخيلية، وقال لي: كان الأ�صمعي يرويها لحميد بن 

. وي�صير اأبو 
)2(

ثور الهاللي، فكذا وجدُته بخّط ابن زكريا وّراق الجاحظ في �صعر حميد..«

علي اإلى هذا الديوان مرة اأخرى حين يقول في تقديمه لإحدى الق�صائد: »واأن�صدنا اأبو بكر 

ابن دريد قال: اأن�صدنا اأبو حاتم عن الأ�صمعي لحميد بن ثور، ولم يروه الأ�صمعي في �صعر 

. وهذا يعني اأّن ن�صخة ديوان حميد التي نقلها اأبو علي اإلى الأندل�ص فيما نقله 
)3(

حميد...«

اأبا  اأّن   ل غيره، ويبدو 
ّ
الأ�صمعي الذي �صنعه  الديوان  ن�صخة عن  ال�صعراء، هي  من دواوين 

اأخبار ال�صعراء املُْحَدثني: 77، ونحو منه يف الأغاين 18: 217.  )1(

الأمايل 248/1.  )2(

)3(  الأمايل 233/1.
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 روى هذا الديوان عن �صيخه ابن دريد )ت 321 هـ( عن اأبي حاتم ال�صج�صتاني )نحو 
ّ
علي

255 هـ( عن الأ�صمعي، فقد جاء في تاريخ دم�صق ما يوؤكد اأّن ن�صخًة من ديوان حميد ب�صنعة 

اأبي حاتم، قال ابن ع�صاكر: »قراأت بخط ر�صاأ بن نظيف… اأن�صدنا  الأ�صمعي كانت عند 

اأبو بكر بن دريد، اأن�صدنا عبد الرحمن عن عمه لحميد بن ثور، وقال اأبو حاتم: لي�صت هذه 

.
)1(

الكلمة في �صعر حميد…«

 
)2(

 وفي القرن الرابع نجد اإ�صارة اإلى العلماء الذي �صنعوا ديوان حميد، فقد ذكر ابن النديم

)ت 385 هـ( اأّن ديوان حميد �صنعه خم�صة من العلماء هم: اأبو عمرو ال�صيباني )ت206 هـ( 

والأ�صمعي )ت216 هـ(، وابن ال�صكيت ) ت244 هـ(، واأبو �صعيد ال�صكري ) ت290 هـ(، 

.
)3(

والطو�صي

 ولم اأجد في م�صادر القرن الخام�ص ذكراً للديوان، ولكّنني راأيت اأبا عبيد البكري )487 

هـ( يعّلق تعليقات تجعلنا نظن ظّنًا اأن اإحدى ن�صخ ديوان حميد ربما كانت بين يديه؛ فهو 

، ويعّلق على بيت 
)5(

 بقوله: »وهو اآخر ال�ّصعر«
)4(

يعلق على اأحد اأبيات بائية حميد الّطويلة

.
)6(

ْعر« ُل ال�صِّ وَّ
اآخر من �صعر حميد بقوله: »هذا اأَ

نقل  القالي   
ّ
اأبا علي اأّن  اإلى  575 هـ(   )ت 

ّ
الأندل�صي ٍر 

ْ
َخي ابن  ي�صير  اد�ص 

ّ
ال�ص القرن  وفي 

هير اإليها، �صمن كتب ال�ّصعر التي حملها  د بن ثوٍر اإلى الأندل�ص في انتقاله ال�صَّ
ْ
معه ديوان ُحَمي

.
)7(

معه

بن  المبارك  بن  محمد  مقدمة  في  جاء  فقد  اأُخرى،  اإ�صارًة  اأي�صًا  القرن  هذا  في   ونجد 

ميمون )نحو 600 هـ( �صاحب )منتهى الطلب(: »ولم اأُِخّل بذكر اأَحد من �صعراء الجاهلية 

)1(  تاريخ دم�صق 341/5.

)2(  الفهر�صت: 300 )طبعة قطر(.

ل اأقف على حتديد �صنة وفاته.   )3(

)4(  الّديوان: 9 – 31.

الالآيل: 535.  )5(

الالآيل: 9 - 31.  )6(

فهر�صة ابن خي: 379.  )7(
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َت�ْصَهد ب�صعرهم، اإِّل َمْن لم اأقف على مجموِع �صعِره، ولم اأَرُه في خزانة 
ْ

والإ�صالميين الذين ُي�ص

تاأليف  اأحد م�صادره في  ثور كان  بن  اأّن ديوان حميد  يعني  . وهذا 
)1(

وقف ول غيرها…«

اأّن  اأي�صًا   ق�صائد من �صعر حميد كما �صنرى، و�صنرى 
َ

كتابه ؛ لأن في منتهى الطلب خم�ص

.
)2(

الديوان الذي اعتمد عليه هو غير الذي �صنعه الأ�صمعي

 )650 هـ( اإ�صارتين اإلى ديوان حميد: الأُولى في معجمه 
ِّ
غاني  وفي القرن ال�صابع نجد لل�صَّ

)التكملة والذيل وال�صلة(؛ حيث قال: »وقال الجوهرّي: قال حميد بن ثور الهاللي:

حــمــامــٌة اإلَّ  ـــوَق  ـــشَّ ـــ� ال َهـــــذا  َهـــــاَج  ـــــرٍّ تـَــــْرَحـــــًة َوتـَـــَرنُّــــَمــــاَومـــــا  ـــاَق ُح ـــش ـــــــْت � َدَع

معجمه  في  وردت  الثانية  والإ�صارة   .
)3(

نَّما« َ
َتر َحماٍم  في   

ٍّ
ُحر �صاَق  َدَعْت  �صعره:  وفي 

رّي، 
ْ
ي ّمة بن عبد اهلل الُق�صَ )الُعباب(؛ حيث علق على اأحد اأبيات حميد فقال: »وُيروى لل�صِّ

.
)4(

 اأَ�صعارهما«
ْ
وهو موجوٌد في ديواَني

اإلى م�صادر  ما انتقلنا  فاإذا  يذكر ديوان حميد،  اأحداً  الثامن  القرن  اأجد في م�صادر   ولم 

 )855 هـ( يذكر ديواَن حميد �صمن دواوين ال�صعراء التي اعتمد 
ّ
القرن التا�صع وجدنا العيني

.
)5(

عليها في ت�صنيف كتابه )المقا�صد النحوية(

ُء القرن الحادي ع�صر 
ْ
يذكره، ثم يجي العا�صر م�صدراً  اأي�صًا في م�صادر القرن   ول نجد 

الظنون(  اإ�صارة حاجي خليفة )1067هـ( في )ك�صف  اإليه: الأولى هي  اإ�صاراٍت  لنجد ثالَث 

)1(  منتهى الطلب: جمّلد 1 �صفحة 1، وهذا املجلد موجود يف دار الكتب امل�رسية.

انظر احلديث عن )م�صادر �صعره املجموع( من هذا الف�صل.  )2(

اإ�صارة اإىل )�صعر حميد(، يف تعليقهما على هذا  623/5. وجاء يف الل�صان والتاج )حرر(  التكملة والذيل وال�صلة   )3(

واية ال�صحيحة يف �صعر حميد: وما هاج…)البيت(« الّل�صان والتاج )حرر(، 
ِّ
البيت، اإذ ورد فيهما: »…قال والر

اللغة  تهذيب  عن  بحروفه  منقول  كالَمهما  لأّن  حميد؛  �صعر  ديوان  على  اّطالعهما  على  تدّل  ل  الإ�صارة  وهذه 

الهروي )255 هـ(،  َحْمَدَوْيه  �َصِمر بن  اأبي عمرو  اأنه نقل الكالَم عن  التهذيب على  430/3، والأزهرّي ين�ص يف 
 ابَن الأعرابي وغيه، و�صمع دواوين 

َ
وقد ترجم له الأزهرّي يف مقّدمة كتابه 25/1، فذكر اأّنه َرَحل اإىِل العراق فلقي

ال�صعر من وجوه �صّتى. وانظر: الق�صيدة: 69، البيت: 135.

)4(  العباب )عمر�ص(.

املقا�صد النحوية 4/ 597.  )5(
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، وهذا يعني 
)1(

حيث قال: »... ديوان حميد بن ثور الهاللي. ديوان حنظلة بن ذوؤيب..«

ِله  وَّ
لع عليه من الكتب »بِذْكِر �صيٍء من اأَ لى ما اطَّ  اإِ

َ
ِلع عليه، لأَّن ِمْن منهجه اأْن ي�صير اأّنه لم يطَّ

.
)2(

َهِة«
ْ
ب لالإِعالم، وهو اأْعَوُن على َتْعِييِن المجهولت وَدْفِع ال�صُّ

 ووردت الإ�صارتان الثانية والثالثة عند عبد القادر البغدادي )ت 1093 هـ( فقد ذكره في 

 ،
)3(

)خزانة الأدب( حين �صرد اأ�صماء الدواوين والأ�صول التي اعتمد عليها في ت�صنيف كتابه

وذكره في )�صرح اأبيات مغني اللبيب(، وذلك في تعليقه على ن�صبة اأحد الأبيات اإلى حميد 

بن  عمرو  ديوان  اإلى  رجعُت  ثم   …« تعليقه:  اآخر  في  فقال  معديكرب،  بن  عمرو  واإلى 

.
)4(

معديكرب وديوان حميد بن ثور، فلم اأجده فيهما«

 ثم تنقطع اأخبار ديوان حميد، فال نجد اأحداً يذكر اأّنه راآه اأو اّطلع عليه بعد البغدادّي، 

وقد بحثت عن الإ�صارة اإليه في عدد كبير من فهار�ص المكتبات فما وقفُت له على اأثر، وقد 

فعل الميمني -رحمه اهلل- ذلك من قبل فما عاَد بطائل، ولذلك ذهبت اإلى اإعادة جمع �صعره 

 غاية لهذا البحث، وع�صى اأن يكون هذا الديوان في 
ّ
و�صرحه وتحقيقه، وجعلت ذلك اأهم

اإحدى المكتبات التي لم تفهر�ص، فيجود الزمان به يومًا من الأيام.

2 - َجمُع �ِشعِرِه:

 َلّما كان ديوان حميد الذي �صنعه خم�صة من العلماء الأعالم �صائعًا، ولم يجد عاّلمة 

 رحمه اهلل اأثراً لأّي ن�صخٍة منه، قام بجمع ما وقع عليه من 
ّ
الهند ال�صيخ عبد العزيز الميمني

 م�صادره في ذلك مجموعة فيها 
ّ
�صعره في عدد من الكتب المخطوطة والمطبوعة، وكان اأهم

 باأنها: »ن�صخة عتيقة 
ّ
ع�صر ق�صائد كانت في مكتبة المرحوم اأحمد زكي، و�صفها الميمني

َت عليها بخّط حديث 
َ
عنوانها )منتخبات من كتاب المنتخب في محا�صِن اأ�صعار العرب(، َثب

 ،
)5(

يت، واهلل اأعلم« كِّ
ِّ

ه، وربما تكون لبن ال�ص
ُ
اأَّنها للثعالبي، بظنٍّ باَعَد فيه ال�صواَب �صاِحب

)1(  ك�صف الظنون: 786، وانظر امل�صدر نف�صه: 764.

ك�صف الظنون: 2.   )2(

خزانة الأدب 20/1.  )3(

)4(  �رسح اأبيات مغني اللبيب 52/2.

)5(  ديوان حميد بن ثور الهاليل، بتحقيق امليمني: 3.
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، وانتهى من جمع هذا 
)2(

ة
ّ
 والقافي

)1(
ن لحميد بن ثور: الميمية

ْ
 هذه المجموعة ق�صيدَتي

ّ
وت�صم

 ،
)3(

للميالد  1938 �صنة  )�صباط(  فبراير  للهجرة،   1356 �صنة  الَحرام،  الحجة  ذي  في  الديوان 

وقّدمه اإلى دار الكتب الم�صرية التي راأت اأن ُت�صيف »ما راأت اأْن ل بّد من اإ�صافته من ال�صرح 

 
ّ
والتعليق، فقد راأت الدار اأّن الديواَن - فيما عدا الق�صائد الّثالث الأولى- خاٍل منهما، اللهم

 لرّده اإلى �صوابه، فاكتفى 
ّ
اإّل في القليل النادر، واأّن به تحريفًا لم يّت�صع وقت الأ�صتاذ الميمني

الديوان والتعليق  �صائر  اإلى �صرح  الدار ذلك عمدت  بلفظ:)كذا(، ولما راأت  اإليه  بالإِ�صارة 

، ووكلت دار الكتب اإلى الأ�صتاذ عبا�ص عبد القادر اأحد 
)4(

ف اإلى �صوابه«
َّ
عليه، ورّد المحر

 القيام على اإخراج الديوان »من حيث التن�صيق، واإكمال التعليق والتحقيق، 
َ
حيها اأمر م�صحِّ

.
)5(

ف اإلى �صوابه«
َّ
و�صرح ما ل ُبّد من �صرحه من الأَلفاظ والعبارات، ورّد الكثير من المحر

اأن  – رحمه اهلل -  اإلى الأ�صتاذ عبد ال�صالم هارون   ثم عهد الق�صم الأدبي بدار الكتب 

يراجع الديوان، فا�صَتْدَرك ما وجده ُمْمِكَن التغيير من غير اإخالل بالطباعة، وجعل ما بقي 

، وانتهت دار الكتب من 
)6(

من تلك الت�صحيحات وال�صتدراكات َذْياًل ُطِبع في اآخر الديوان

طباعته �صنة 1371هـ=1951م.

الأ�صتاذ  ا�صتدراكها  والّتي   
ّ
الميمني الأ�صتاذ  جمعها  التي  الديوان  اأبيات  مجموُع  وبلغ 

مئة بيت. وعند التحقيق وجدُت اأّن )26( �صتة وع�صرين 
َ

هارون )561( واحداً و�صتيَن وخم�ص

 رحمه اهلل في 
ّ
، اإِ�صافة اإلى بائية اأبي دوؤاد الإِيادي التي َوَجَدها الميمني

)7(
منها لي�صت لحميد

مجموعة )منتخبات من كتاب المنتخب في محا�صن اأ�صعار العرب( من�صوبة اإِلى حميد بن 

ديوان حميد بن ثور الهاليل، بتحقيق امليمني: 7 - 30.  )1(

ديوان حميد بن ثور الهاليل، بتحقيق امليمني: 33 - 46.  )2(

)3(  ديوان حميد بن ثور الهاليل، بتحقيق امليمني: 136.

ديوان حميد بن ثور الهاليل، بتحقيق امليمني: املقدمة: و.  )4(

ديوان حميد بن ثور الهاليل، بتحقيق امليمني: املقدمة: ز.  )5(

ديوان حميد بن ثور الهاليل، بتحقيق امليمني: 171 - 173.  )6(

ذلك  وقارن   173  ،134  ،133  ،129  ،117  ،111  ،81  ،61  ،31 نف�صه:  امل�صدر  يف  الأبيات  هذه  وردت    )7(

وذلك   23  ،31  ،21  ،27  ،20  ،19  ،14  ،7  ،5  ،24 له:  �ص 
ْ
وَلي حميد  اإىل  َب  ُن�صِ ّما  وبتخريجها  القطع  بهذه 

يف الق�صم الثاين من هذا البحث.
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المجموعة  ْت في 
َ
ب ُن�صِ اأَْدِري كيف  ُدوؤاد؛ وقال: »ول  اأنَّها لأَبي  جها واأّكد 

َّ
ثور خطاأً، فخر

اأَْنَدُر  اأَبي دوؤاد   
َ
نَّ �صعر ها لأَ

َ
َن�ْصر َعِلْمُت، ولكني راأيُت  اأََحد فيما  له  ين�صبها  د، ولم 

ْ
اإِلى ُحَمي

رائف   )الطَّ
ّ
َلَك في كتاب الأ�صتاذ الميمني

ْ
، ولعّله كان من َحّق هذه الق�صيدة اأَن ُت�ص

)1(
واأَعّز«

 فيه مجموعة من الق�صائد النادرة.
َّ
م الأَدبية(، والذي �صَ

ْنَعِته ثالثة جهود، ا�صتعان اأَ�صحاُبها بما   وبذلك لَحظنا اأّن هذا الديوان ت�صافرت على �صَ

ا َيْكَتِنُف العمل الإِن�صاني من   لديهم من م�صادر، ومع ذلك فاإِن هذا الديوان لم ينُج ِممَّ
َ
َتواَفر

نق�ٍص اأَو عيب. 

باأ�ص به من  الهندّي على عدد ل   
ّ
المع�صومي اأبو محفوظ الكريم  ولهـذا وقف الأَ�صتاذ 

الفائت من �صعر حميد بن ثور  الهند بعنوان: »تقييد  ذلك، في مقال ن�صره في مجلة ثقاَفة 

اإلى مجهود  ي�صيف مجهوَده  اأن  يريد  اّلذي  الباحث  بروح  فيه  ، تحّلى �صاحبه 
)2(

الهاللي«

اإخوانه �صعيًا وراء الكمال المن�صود. ويمكن ت�صنيف ما ت�صّمنه هذا المقال في اأمور هي:

1 - اإ�صافات على الّديوان، اعتمد فيها اعتماداً كبيراً على جزٍء من كتاب التعليقات والنوادر 

واأحاط هذا  بالهند،  بكلكّتا  الآ�صيوّي  المجمع  في خزانة  الهجرّي، وجده  لأبي علي 

، والذي 
)3(

ٍذ من �صعر حميد لم ُيِحْط بها الجزء الذي في دار الكتب الم�صرية
َ
الجزء بُنب

 )60( �صتين بيتًا.
ّ
، وبلغ مجموع ما ا�صتدركه الأ�صتاذ المع�صومي

)4(
َق قبل �صنوات ُحقِّ

غيره،  ًة، وعن  الَهَجرّي خا�صّ عن   
ّ
الميمني نقَله  فيما  وقعت  قليلٍة  َهَفوات  على  التنبيه   -  2

وذلك في ت�صعة موا�صع.

ح الديوان الأ�صتاذ عبا�ص عبد القادر، وذلك في ثالثة موا�صع. 3 - ت�صحيح بع�ص اأوهام م�صحِّ

ديوان حميد، بتحقيق امليمني: 42.  )1(

جملة ثقافة الهند، مج 11، ع 2، ال�صفحات 107 - 129.  )2(

)3(  انظر: جملة ثقافة الهند، مج 11، ع 2: �ص 108.

)4(  حققه الدكتور حمود عبد الأمي احلمادي، وُطِبع بالعراق يف دار الر�صيد �صنة 1980، وانظر مقالت ال�صيخ حمد 

اجلا�رس يف نقد هذا التحقيق يف جملة العرب، وهي مقالت كثية، وقد وقفت على املقالتني: الثانية، يف اجلزء 8-7 

حمرم و�صفر 1402 هـ، والرابعة ع�رسة يف اجلزء 11 - 12 جمادى الأوىل - والآخرة 1404.
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4 - الّتنبيه على الخطاأ في ن�صبِة بع�ص الأبيات اإلى حميد، وال�صواب اأَنها لي�صت له، وذلك 

في اأربعة موا�صع.

بت اإلى حميد بن ثور في م�صادر اأُخرى غير الديوان،  5 - التَّنبيه على بع�ص الأَبيات التي ُن�صِ

وال�صواب اأَنها لي�صت له، وهي اأَحد ع�صر تنبيهًا.

ن من كتاب 
ْ
َتي

َّ
ي ن خطِّ

ْ
 اأّنه ذكر اّطالَعُه على ن�صخَتي

ّ
 ما يوؤخذ على الأ�صتاذ المع�صومي

ّ
واأَهم

، وقال في تعليقه على اأَحد اأبيات ميمية حميد: »وهذه الميمية 
ّ
ر المو�صلي الإ�صعاف للَخ�صِ

بيت وع�صرة، وكنُت  مئة  في   
ّ
المو�صلي للخ�صر  الإ�صعاف  ن�صخة كتاب  في  بطولها  قراأُتها 

 
)1(

َة بعَد الثاني…«
َ
ُت الخم�صَة الأُولى من طليعتها قبل اأَعوام. اأَزيد منها الثالثة الُمَتَتاِلي

ْ
ب اقت�صَ

 اإّل الثالثَة الأَبيات، في حين اأّن روايَة 
ّ
ولم يزد على ما جاء في الديوان الذي �صنعه الميمني

.
ّ
 فيها )37( �صبعة وثالثون بيتًا زيادة على ما رواه الميمني

)2(
الإ�صعاف

 كما يوؤخذ عليه ن�صبُة بع�ص الأبيات التي ا�صتدركها اإلى حميد بن ثور، وهي لي�صت له، 

:
)3(

وهذه الأبيات هي قول ال�صاعر

ــْن  ــُك يَ لَـــْم  ـــــَك  اأُمَّ ــوَن  ــشُ ــ� ــْم ــَخ ال ــِت  ــان ك َطـــِبـــيـــُب اإذا  تـَــــُمـــــوَت  اأَْن  اإلَّ  ِلــــــَداِئــــــَك 

:
)4(

وقول الآخر

ــا ــَه ــنَ ــْل ــُط ـــــواُل يَ ــاتَــــُطــــوُل الـــِقـــ�ـــشـــاَر والـــــطِّ ــَم ــلَّ ــَك تَ ـــا  م ــا  ــه ــشَ ــ� ــْن يَ َل  يَــــَرهــــا  َفــــَمــــْن 

ـــٍة ـــَق ـــْل وِع زاٍر  اإِ ِفـــــي  اإِلّ  ـــَي  ــــ ه ــاَومــــــا  ــَم ــَع ــْث ــى َحــــيِّ َخ ــل ـــــِن َهــــّمــــاٍم ع ُمــــَغــــاَر ابْ

ْنَعة الميمني، فقال:   اأ�صار الّدكتور فوؤاد �صيزكين اإلى ما ُي�صتدَرك على ديوان حميد ب�صَ
ّ
 ثم

�صفحة  ييل،  الخام�ص،  المجلد  الطلب،  منتهى  في:  بيتًا(   315( ق�صائد  خم�ص  »وهناَك 

والحما�صة  الب�صرية،  والحما�صة  ال�صجري،  ابن  في حما�صة  له  قطٌع  وتوجد  اأ،   /-70 اأ   /60

انظر جملة ثقافة الهند، مج 11، ع 2، �ص 115.  )1(

يف ن�صخة الظاهرية من كتاب الإ�صعاف: 84 /ب.  )2(

)3(  جملة ثقافة الهند: جملد 11 عدد 2، �ص 119، وانظر تخريج القطعة 2 ّما ن�صب اإِىل حميد ولي�ص له.

ب اإىل حميد ولي�ص له. جملة ثقافة الهند، مج 11، ع 2، �ص 129، وانظر تخريج القطعة 23 ّما ُن�صِ  )4(
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 )126( وحَده  الطلب  منتهى  ق�صائد  زيادات  وتبلغ   .
)1(

الفريد« والدر  اأ،   /45 �ص  المغربية 

�صتًة وع�صرين ومئة بيت، وزيادات الدّر الفريد )7( �صبعة اأبيات، وزيادات الحما�صة ال�صجرية 

، وزيادات الب�صرية )3( ثالثة اأبيات، وال�صواب اأن هذه الثالثة الأبيات لبن 
)2(

اأربعة اأبيات

، فيكون مجموع ما 
)4(

ُب اإلى �صعراء اآخرين
َ

، وزيادات المغربية اأربعة اأبيات، وُتْن�ص
)3(

اأحمر

اأ�صار الدكتور �صيزكين اإلى ا�صتدراكه )144( اأربعة واأربعين ومئة بيت.

ديوان حميد  على  ال�صتدراكات  في  النجار  ر�صوان محمد ح�صين  الدكتور  �صاَرَك   
ّ
 ثم

الهاللي  ثور  بن  ال�صاعر، حميد  حابي  )ال�صّ كتابه  في  ، وذلك 
ّ
الميمني الأ�صتاذ  �صنعه  الذي 

 ما في درا�صته، ثم اأَعاد ن�صر هذه ال�صتدراكات 
ِّ
حياته و�صعره(، وا�صتدراكاته هذه هي من اأََهم

.
)5(

في مجلة معهد المخطوطات العربية

كتاب  من مخطوطة  الخام�ص  الجزء  هو  ا�صتدراكاته  في  النجار  الدكتور  م�صادر   
ّ
 واأهم

فوؤاد  الدكتور  اأنَّ  والحقُّ  حميد،  �صعر  من  كاملًة  ق�صائد  خم�ص   
ّ
�صم الذي  الطلب،  منتهى 

�صيزكين �صبقه اإلى الإِ�صارة اإلى هذه الق�صائد الخم�ص؛ فن�صخ الدكتور النجار هذه الق�صائد في 

كتابه من غير اإ�صارة اإلى الدكتور �صيزكين!

 وبلغ مجموع ما ا�صتدركه الدكتور النجار على ديوان حميد )187( �صبعة وثمانين ومئة 

، بما في ذلك زيادات ق�صائِد )منتهى الطلب(، وهذا يعني اأنَّ ا�صتدراكاته 
)6(

بيت كما ذكر

ا�صتدركه  بيتًا مّما  اأََحَد ع�صر  اأنَّ )11(  التحقيق وجدُت  بيتًا؛ وعند  هي )61( واحد و�صّتون 

:
)7(

الدكتور الّنّجار لي�ص لحميد، وهي قوُل ال�صاعر

ــا  ــه ــاأنَّ ـــاً ك ـــب ــتَــْخــَلــْفــَن ُزغ ــا ا�ــشْ ــم ـــَن ب ـــْث ـــِغ ـــــوُبيُ ـــــُل ًة َوت ــــى مـــــــــرَّ ــــظَّ ــــَل ُكـــــــــــَراٌت تَ

تاريخ الرتاث العربي: جملد 2، �ص 42.  )1(

)2(  انظر تخريج �صعر حميد، القطعة )33(.

 له.
َ

َب اإىل حميد ولي�ص انظر تخريج القطعة )11( ّما ُن�صِ  )3(

انظر تخريج �صعر حميد، القطعة )6(.  )4(

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، �صنة 1986، ال�صفحات 718-688.  )5(

)6(  جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، �ص 696.

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 700، وانظر تخريج القطعة 3 ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له.  )7(
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:
)1(

وقول الآخر

�ــشــاِحــبــي كـــانَـــْت  ـــِر  ـــْم ـــَغ ال اأُمَّ  ـــَت  ـــْي ـــالَ ــــٍل �ــــشــــاِرِبي ــــْي ــــَت لَ ــــْح ــــي تَ ــــِن ــــْت ــــَع َورابَ

ـــِب ـــــاِعـــــٍد َفــــــْعــــــٍم َوَكـــــــــــفٍّ خـــا�ـــشِ ِبـــــ�ـــــشَ

:
)2(

وقول الآخر

ــــــِذي ُهـــــَو نـــــاِزٌل ـــُت ِلــــْلــــَمــــْوِت الّ ـــْن ـــنَّ ـــَع ـــِرتَ ـــاِم ــــالٍب َوَع ـــــــــُت َذْحـــلـــي ِمــــْن ِك َواأَْدَرْك

:
)3(

وقول الآخر

. . . . … … … … … … ــي… يـَـْمــ�ــشِ مــا  َجــــلَّ  َواإِْن  ــــى  ــــالأَْدن ِب ـــُل  ـــَوكَّ نُ

:
)4(

وقول الآخر

ـــراِئـــُفوكـــــلُّ الــَمــطــايــا بَـــْعـــَد َعــْجــلــى َذِمـــيـــَمـــٌة ــــاُت الـــطَّ ــــَري ــــْب ــــُم ــــُدهــــا وال ــــالِئ َق

:
)5(

وقول الآخر

ــا ــهـــ ــنَ ــْل ــُط ــــواُل يَ ــاتـَـــُطــــوُل الــِقــ�ــشــاَر والــــطِّ ــَم ــلَّ ــَك تَ ـــا  م ــا  ــه ــشَ ــ� ــْن يَ َل  ـــا  ـــَرهــــ يَ َفــــَمــــْن 

وِعـــْلـــَقـــٍة اإزاٍر  فــــي  اإِلَّ  ــــــَي  ِه ـــــــا  ــمــاَوَم ــَع ــْث ــى َحـــــيِّ َخ ــل ــــاٍم ع ــــّم ــــاَر ابـــــِن َه ــــَغ ُم

:
)6(

وقول الآخر

ــــُه لَ ــــاَل  ــــق ي اأَْن  اأَخــــــــــاَك  تـَـــْغــــبــــْط  ل  ـــا  ـــَم ـــَك ـــــِرِه َح ـــــْم ـــــُع ــــى ُفــــــــالٌن ِل اأَْمــــ�ــــشَ

ـــْد ـــَق ـــَل َف ُعــــــْمــــــِرِه  ــــــوُل  ط ُه  ـــــرَّ ـــــشَ � ــِلــَمــااإِْن  ـــا �ــشَ ــــوَل َم ـــِه ُط ـــَوْج ـــَحـــى َعــَلــى ال اأَ�ـــشْ

يوان هي فيه، وهي  اأنَّه ا�ْصَتْدركها على الدِّ  َ
اإلى ذلك اأنَّ بع�َص الأَبيات التي َذَكر ي�صاف 

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 700، وانظر تخريج القطعة 1 ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له.  )1(

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 705، وانظر تخريج القطعة 9 ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له.  )2(

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 706، وانظر تخريج القطعة 13 ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له.  )3(

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 709، وانظر تخريج القطعة 16 ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له.  )4(

)5(  جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 713، وانظر تخريج القطعة 23 ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له.

له.  ولي�ص  اإىل حميد  ن�صب  ما   26 القطعة  تخريج  وانظر   ،716  ،2 ج   ،30 مج  العربية،  املخطوطات  معهد  جملة   )6(

و�صوابه »ول تغبط املرء«.
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:
)1(

قوُل حميد

ــَلــْت ــْلــ�ــشَ عــــاَث والـــنِّـــطـــاَف تَــ�ــشَ ــــوُبكـــــاأنَّ الــــرِّ ــــاِل َخــــُل ج ــــرِّ ــــل ــــٌل ِل ــــْم ــــَي ُج ــــاِل ــــيَ
لَ

:
)2(

وقوله

ـــُخ الـــُقـــَرى ــــَن مـــا كـــاَم ــــْدِري ــــْم يَ ــــَك لَ ــــِئ الـــَعـــمـــاِر�ـــصِاأُول ِرئــــــاُت  ــهــا  ــي ف ـــٌب  ُعـــ�ـــشُ َول 

:
)3(

وقوله

ــاِرٌب ــش ــُل � ــْي ــلَّ ــِر وال ــْي ــطَّ ــَرى كــاْقــِتــذاِء ال ــشَ ــُع� ــَط ــ�ــشْ ــــاَد يَ ــــْد ك ــْبــُح َق ـــــِه والــ�ــشُّ ـــــاأَْرواِق ب

:
)4(

وقوله

ــنــا ــلَّ ــَع ـــاِر لَ ـــى يَـــ�ـــشَ ـــي َحـــتَّ ـــُكـــِث ـــُت: اْم ـــْل ـــُق ـــْه؟!َف ـــُل ـــاِب ـــاً، قـــالَـــْت: اأَعــــــاٌم وق ـــع ـــجُّ َم ـــُح نَ

وبذلك يكون مجموُع ا�صتدراكاته هو )57( �صبعة وخم�صين بيتًا، ُي�صاف اإلى ذلك اأي�صًا 

اإِلى  ، وهذا ما جعله ين�صب اأبياتًا 
ّ
ِلع على مقالِة الأُ�صتاذ المع�صومي اأنَّ الدكتور النَّّجار لم يطَّ

اأبياتًا كان  ر 
ِّ
ُيكر اأي�صًا  له، وجعله ذلك  لي�صت  اأّنها  ه على 

َّ
َنب  

ّ
المع�صومي الأ�صتاذ  حميد كان 

 ِلما ا�صتدركه 
ُّ
 �صبقه اإِليها، وتبلغ 19 ت�صعَة ع�صر بيتًا، وبذلك يكون الَعَدُد الحقيقي

ُّ
المع�صومي

 َلُه.
َ

�ص
ْ
ُه اإليه وَلي

َ
ب

َ
هو)38( ثمانية وثالثين بيتًا، بما في ذلك ما َن�ص

التَّحريفات  من  عدٍد  وجوُد  النجار  الدكتور  ا�صتدراكات  على  اأَي�صًا  ُيوؤَْخذ  ومّما 

فمن  العربية،  المخطوطات  معهد  مجلة  في  مقاَلِته  وفي  كتاِبه،  في  رت 
َّ
تكر والت�صحيفات 

:
)5(

ذلك اإن�صاُده

ـــٌد ـــَربَّ ي ُم ـــدِّ ـــ�ـــشَ ـــا تُ ـــمَّ ــى ِم ــشَ ــ� ــَح ــــــاُق ال ـــاِن َدبـــيـــُبُدق ـــي ـــلِّ ـــشِّ ـــ� ـــا ِبـــنُـــ�ـــشـــاِل ال لَـــهــــ

ي ُمِربٌَّة..«. دِّ َ
واب: »… ِمّما ُت�ص وال�صّ

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 697، وديوان حميد، بتحقيق امليمني: 56.  )1(

)2(  جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 706، وديوان حميد: 100.

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 707، وديوان حميد: 107.  )3(

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 712، وديوان حميد: 117.  )4(

)5(  جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 697، وال�صحابي ال�صاعر حميد بن ثور: 109.
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:
)1(

واإن�صاُده

ــَلــْت ــْلــ�ــشَ عـــاَف والـــنِّـــطـــاَف تَــ�ــشَ ــــوُبكــــاأنَّ الـــرِّ ــــُل جــــاِل َخ ــــرِّ ــــل ــــَي ُجــــْمــــٌل ل ــــاِل ــــيَ
لَ

عاَث...«.
ِّ
واب: »كاأَنَّ الر وال�صَّ

:
)2(

واإن�صاُده

ــهــا ــو ِكــنــا�ــشَ ــل ــْع ــــَن الـــعـــاِلـــَقـــاِت الــــَمــــْرَد يَ ــــُبِم ــــري ـــــٌم وغ ـــــَل ـــــْغ ـــــــــالٍد ُم ــــــاُم ِب ــــــَم َح

وال�صواب: »... ُمْعَلٌم وغريب«.

:
)3(

واإن�صاده

ــا ــه لَ ـــــــــــى  اأَْوَف الّـــــــــِذي  �ـــشـــاِحـــِبـــَي  ـــُرهلِل  ـــُظ ـــْن ـــــــــلٌّ يَ ــــرٌّ َوُك ــــشَ َوَوُقــــــوُدهـــــــــــــا �

.»...
ٌ
وال�صواب: »... وَوُقوُدها َثِئر

:
)4(

واإن�صاده

ــرى ــُق ـــَح ال ـــاَف ــــَن مـــا َك ــــْدِري ــــْم يَ ــــَك لَ ــــِئ الـــَعـــمـــاِر�ـــصِاأُول ِرئـــــــاُت  ــهــا  ــي ف ـــٌب  ُعـــ�ـــشُ ول 

وال�صواب: »... ما َكاَمُخ...«.

:
)5(

واإن�صاده

ــــُه ــــاأَنَّ ـــصِ ك ـــا� ـــن ـــِك ــــَر نـَـــْعــــتــــاُء ال ـــــ ــــه ـــُعواأَنْ طـــاِل ـــِر  ـــْج ـــَف ال ـــــَع  َم ِدرِّيٌّ  لَح  اإِذا 

 َيْعتاُد الِكنا�َص...«.
َ
واب: »واأَْزَهر وال�صَّ

:
)6(

واإِن�صاده

ـــا ـــه ـــاأنَّ ــــــــــــاِت اأَطـــــــــــالٍء �ـــشـــغـــاٍر ك ـــِعواأّم ـــاِئ ـــُق ب ـــفُّ ـــشَ ـــ� ـــا تَ ـــوه ـــُل ـــْج َدمــــالــــيــــُج يَ

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 697، وال�صحابي ال�صاعر حميد بن ثور: 109.  )1(

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 698، وال�صحابي ال�صاعر حميد بن ثور: 109.  )2(

)3(  جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 703، وال�صحابي ال�صاعر حميد بن ثور: 112.

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 706، وال�صحابي ال�صاعر حميد بن ثور: 114.  )4(

)5(  جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 708، وال�صحابي ال�صاعر حميد بن ثور: 114.

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 708، وال�صحابي ال�صاعر حميد بن ثور: 114.  )6(

Homaid_Bin_Book.indb   78 7/11/10   2:36 PM



79

واب: »َيْجُلوها ِلَتْنُفَق باِئُع«. ُف في )منتهى الطلب(، فتاَبَعُه على ذلك، وال�صَّ
َّ
وهو محر

:
)1(

واإن�صاده

ــًة ــاَع ــش ْهــــِر � ــــَن الــــدَّ ِم ـــْت  ـــانَ ــُعَوَوبْــــنَــــُة ل ح ــاِم ــ�ــشَ ــَم ــْت ِمــــْن اأَِبــيــهــا ال ــمَّ ِبــَخــْيــٍر و�ــشُ

ُة....«.
َ
واب: »َوَوْثب وال�صَّ

:
)2(

واإِن�صاده

ـــي ـــِن ــــارِة اإِنَّ ي ــــزِّ ـــُت عــنــهــا ِفـــي ال ـــشْ ـــَر� ـــاأَْع ــُقف ــي ــق َح ُهــــنــــاَك  ـقــوى  بــالــتَـّ الــــلُّــــبِّ  َوُذو 

الزيارة  »....في  وال�صواب:  ذلك،  على  فتاَبَعه  الّطلب(،  )منتهى  في  ف 
َّ
ُمَحر وهو 

اأَتَّقي....«.

ر لي�صارك في هذا الهتمام بال�صتدراكات على ديوان حميد،  خ َحَمد الَجا�صِ
ْ
ي  جاَء ال�صَّ

َّ
 ُثم

نظرة  الهاللي،  ثور  بن  »حميد  بعنوان  بدم�صق،  العربية  اللغة  مجمع  مجّلة  في  مقاًل  ر  َفَن�صَ

ن لكتاب التعليقات 
ْ
، وكان ُجّل اعتماِد ال�صيخ الجا�صر على مخطوَطَتي

)3(
في ن�صبه و�صعره«

نا هنا هو الإِ�صافات التي اأَ�صافها ال�صيخ  والنوادر: اإحداهما م�صرّية، والثانية هنديّة، وما ُيِهمُّ

الجا�صر؛ وهي اأَبيات اأَْوَرَدها الَهَجريُّ في )التعليقات والنوادر(، ولم ترد في ديوان حميد، 

ول فيما ا�صتدركه الدكتور النجار، فكان مجموُع الأَبيات التي ا�صتدركها اأربعة ع�صر بيتًا ؛ 

 الذي نقلها 
ّ
والَحقُّ اأنَّ جميَع هذِه الأَبيات َوَرَدْت في مقالِة الأ�صتاذ اأبي محفوظ المع�صومي

ن ا�صتدرك  اأّن ال�صيخ جا�صر لم يّطلع على هذه المقالة كغيرِه ِممَّ ه، ويبدو  َدَر نف�صِ عن الَم�صْ

على ديوان حميد.

الذي  الديوان  اأبيات  بلغ مجموع  فقد  اإ�صافاٌت عديدة،  اأقّدمه  الذي  البحث  وفي هذا 

الديوان  اأبيات  مجموع  كان  فاإذا  بيت،  وت�صعمئِة  بيتًا  ع�صر  ثالثة   )913( تحقيَقه  اأََعْدُت 

ا�صتدراكات  وكانت  بيت،  وخم�صمئة  و�صتين  واحداً   )561( الميمني  الأ�صتاذ  �صمه  الّذي 

جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 708، وال�صحابي ال�صاعر حميد بن ثور: 115.  )1(

)2(  جملة معهد املخطوطات العربية، مج 30، ج 2، 710، وال�صحابي ال�صاعر حميد بن ثور: 116.

جملة جممع اللغة العربية بدم�صق، مج 65، ج 2، �ص 241.  )3(
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َتْدَرك 
ْ

ُي�ص مّما  م�صادره  اإلى  �صيزكين  الدكتور  اأ�صار  ما  وكان  بيتًا،  �صتين   )60(  
ّ
المع�صومي

النجار )38( ثمانية وثالثين  الدكتور  ا�صتدراكات  اأربعة واأربعين ومئة بيت، وكانت   )144(

ا�ْصُتْدِرك  ما  بيت، ويكون مجموع  اأبيات ومئَة  ا�صتدركُته يكوُن )110( ع�صرة  ما  فاإن  بيتًا، 

�صممُتها  وقد  بيت،  وثالَثمئِة  وخم�صين  اثنين   )352( الميمني  بتحقيق  حميد  ديوان  على 

جتها.
ّ
جميعًا، فحققتها و�صرحتها وخر

 ومع كل هذه الجهود في جمع �صعر حميد وال�صتدراك عليه فاإن هذا الذي اجتمع لدينا 

يدّل على اأّن ق�صمًا كبيراً من �صعر حميد قد �صاع؛ اإذ اإنَّ في هذه الأ�صعار المجموعة اأبياتًا 

قة في الم�صادر، ول �صّك في اأّن هذه الأبيات المتفرقة هي اأجزاء من ق�صائد كانت 
ّ
كانت متفر

تاّمة ثم ذهبت بها الأيام، ولم يبق منها اإل اأبيات معدودة، وع�صى تحقيق الم�صادر المختلفة 

المختلفة  الم�صادر  بها  ْتنا  اأََمدَّ التي  ال�صتدراكات  كتلك  اأُخرى،  با�صتدراكاٍت  نا  ُيِمدَّ اأْن 

قة في اإعادة جمع �صعر حميد. المحقَّ

اِدُر �ِشْعِرِه الَمْجُموع: 3 - َم�شَ

بما  ُم�صتعينًا  جمعه  اأعاد   - اهلل  رحمه   -  
ّ
الميمني واأّن  ُفِقد،  قد  حميد  ديوان  اأّن  راأينا 

توافر لديه من م�صادر، واأّن اأهم م�صادره في ذلك كان مجموعة فيها ع�صر ق�صائد عنوانها 

»منتخبات من كتاب المنتخب في محا�صن اأ�صعار العرب«، واأّن في هذه المجموعة ق�صيدتين 

الّديوان الذي جمعه، ومع ذلك فاإن  اأكثر من ربع  ة، وهما 
ّ
ة والقافي

ّ
من �صعر حميد: الميمي

اأي�صًا  واأ�صابهما  الميمية،  ما 
ّ
ول�صي ال�صطراب،  اأَ�صابه  قد  الق�صيدتين  هاتين  اأبيات  ترتيب 

نق�ص كبير.

اثنين  تتابعت، فكان مجموُعها )352(  الديوان  ال�صتدراكات على هذا  اأّن  اأي�صًا   وراأينا 

وخم�صين وثالثمئة بيت، ولي�ص هذا بالقدر الي�صير؛ ي�صاف اإلى ذلك اأّن عدداً من الم�صادر 

اأُخرى �صاعدت  اإّن م�صادر  ثم   ،
ّ
الحقيقي ترتيبها  الديوان  من ق�صائد  اأعطت عدداً  الجديدة 

ْحَث 
َ
قة من ق�صائد اأُخرى ترتيبًا جديداً؛ وهذا َيْفِر�ُص على َمْن يريد الب

ّ
على ترتيب اأبياٍت متفر

َمْته  َيتَّفق مع ما َقدَّ في �صعر حميِد اأْن يكون تحقيُق �صعِره من جديد، و�صرُحه �صرحًا جديداً 
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، اأ�صا�صًا ل غنى عنه للباحث، اإِْن لم يكن هذا التحقيق 
ّ
الم�صادر التي لم تكن بين يدي الميمني

مه.  ما ُيَقدِّ
ِّ
وهذا ال�صرح من اأََهم

ثالثة  و�صرحه  تحقيِقه  اإِعادة  وفر�صت  حميد  �صعر  ت  مَّ �صَ التي  الم�صادر  هذه   
ّ
 واأهم

م�صادر:

الأول: هو )منتهى الطلب من اأ�صعار العرب( لمحمد بن المبارك بن ميمون البغدادي 

 ،
)1(

حميد �صعر  من  تاّمة  ق�صائد  خم�ص   
ّ
م �صَ اأّنه  هي  الكتاب  هذا  ة 

ّ
واأهّمي هـ(،   600 )نحو 

وهي: الميمية، ومطلعها:

ــــاِرٍق ط اأُمُّ  ـــَمـــْت  يَـــمَّ ـــــى  اأنّ ــــَع  بْ ــــرَّ ال ـــاَل  ــا�ـــشَ ــَم ــلَّ ــَك ــتَ يَ اأَْن  بْــــِع  ِلــــلــــرَّ ــــــادٌة  ع ـــْل  ــــ وه

ة، ومطلعها:
َّ
والقافي

ــوُق َمــ�ــشُ فــــالــــُفــــوؤاُد  عـــْمـــرٍو  اأُمُّ  ـــــــاأَْت  ــــا نـــــاِزعـــــاً َويَـــــتُـــــوُقنَ ــــهـــــ ــــْي لَ ـــــِحـــــنُّ اإِ يَ

ة التي مطلعها:
ّ
والبائي

ــٍر ــاِم ـــٍل َوَقـــْفـــَت ابْــــَن ع ـــِريـــُبعــلــى َطــَلــَلــْي ُجـــْم ــــزاُر َق ــــَم ـــَت تـُـــْعــــَدى وال ـــْن ــــــْد ُك َوَق

ة التي مطلعها:
ّ
والعيني

ـــَل تـَـمــاِمــهـــــا ـــْب ــي الــعــيــ�ــَص َق ــ�ــشِ ــْم ــــَر يَ ــــبَ عــــاِزُعواأَْغ يــــاُح الــــزَّ ــــِه الــــتُّــــْرَب الــــرِّ ـــاَدى ِب ـــه تَ

ة التي مطلعها:
ّ
ائي

ّ
والر

ـــبـــالَـــٍة ـــتَ ـــــْرُت لَـــْيـــَلـــَة َمـــْنـــِزلـــي ِب ـــــ�ـــــشَ ــُراأَبْ ــَه ــشْ ــ� ــيَ ـــوُم َف ـــُم ـــُه ـــِهـــُرُه ال َوالـــــَمـــــْرُء تُـــ�ـــشْ

اأ�صعار  اأخذ ق�صائده من مجاميع  اأنه  اأنَّ موؤلِّفه ذكر  اأي�صًا من  الم�صدر  اأهّمية هذا  وتاأتي 

الذين  ين 
ّ
والإ�صالمي الجاهلية  �صعراء  من  اأحد  بذكر  اأُِخلَّ  »ولم  مقدمته:  في  فقال  ال�صعراء، 

ول  وقٍف  خزانة  في  اأََرُه  ولم  �صعره،  مجموع  على  اأقف  لم  َمْن  اإِلَّ  ب�صعرهم،  َت�ْصَهد 
ْ

ُي�ص

ِخ ديوان 
َ

. فهذا يجعلنا نطمئّن اإلى اأنَّ هذه الق�صائد الخم�ص اأُِخَذْت ِمن اإحدى ُن�ص
)2(

غيرها«

)1(  وردت الق�صائد اخلم�ص يف املجّلد اخلام�ص من منتهى الطلب، ال�صفحات 60/اأ 70-/اأ.

)2(  منتهى الطلب، جملد )1( �صفحة )1(.
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حميد الّذي �صنعه خم�صٌة من العلماء.

بن  لخ�صر   
)1(

والك�صاف( القا�صي  �صواهد  �صرح  في  )الإ�صعاف  هو  الثاني:   والم�صدر 

 ،
)2(

حميد ميمية  ت�صمن  اأّنه  في  الكتاب  هذا  ة 
ّ
واأهّمي هـ(،   1007 )ت  المو�صلي  اهلل  عطاء 

:
)3(

لب لول ثالثُة اأَبياٍت �صقطت منه، وهي قول حميد وِرواَيُته ُمطاِبقة لرواية منتهى الطَّ

ــــُه  ـــــَو انَّ ـــى لَ ـــتَّ ـــُه بــالــَخــيــِل َح ـــاَكـــْهـــنَ تَــَحــْمــَحــَمــاَفـــ�ـــشَ اأَْو  ــــَرى  َج اأَْعـــَوِجـــيّـــاٍت  ــــَرى  يَ

:
)4(

وقوله

ـــُه ــــــَرى لَ ــاتـُــــَربِّـــــُب اأَْحـــــــــَوى ُمـــْزلَـــِغـــبّـــاً تَ ــَم ــتَ ــصِ اأَْق ــ� ي ــرِّ ــْحــِنــِك ال ــتَ ـــْن ُمــ�ــشْ اأَنــاِبــيــَب ِم

:
)5(

وقوله

ـــْم تَــــَدْع ـــَل ــاً َف ــيّ ــَح ــشُ ـْت َعــَلــى �ــشــاٍق � َمـــاتَــَغــنَـّ ـــْجـــِوهـــا ُمـــتَـــَلـــوَّ ــــي �ـــشَ ِلــــبــــاِكــــيَــــٍة ف

بلغت  حميد،  �صعر  من  اأُخرى  اختياراٍت  �صم  اأّنه  من  اأي�صًا  الم�صدر  هذا  ة 
ّ
اأَهمي وتاأتي 

َد برواية اثني ع�صر بيتًا منها، اإ�صافة اإلى اأّنه ترجم 
َّ
، تفر

)6(
�صبعًة وثالثين بيتًا من ق�صائد مختلفة

لحميد وذكر عدداً من اأخباره.

الح�صن بن عدّي بن  لعمر بن   
)7(

العرب( اأ�صعار  الثالث هو كتاب )مجموع   والم�صدر 

منه ن�صخة مرومة من اأولها واآخرها، ُنِقَلْت من الظاهرية اإىل مكتبة الأ�صد، رقمها يف فهار�ص الظاهرية 7747.  )1(

)2(  الإ�صعاف 84/ب86-/ب169-/اأ.

الق�صيدة: 69، البيت: 63، وثمة اختالف يف الرواية.  )3(

الق�صيدة: 69، البيت: 143.  )4(

الق�صيدة: 69، البيت: 150، وثمة اختالف يف الرواية.  )5(

انظر تخريج الق�صائد 4 و21 و26 و43 و51 و53 و54 و59.  )6(

يف معهد الرتاث العلمي العربي بحلب جزٌء من هذا الكتاب ل يثِبِت النا�صُخ عنواَنُه على الغالف، فو�صع له مفهر�ص   )7(

مطوطات املعهد عنوانًا هو )كتاب فيه �رسح ع�رس ق�صائد  م�صهورة(، ويف هذا العنوان َوهٌم؛ لأنَّ يف هذا اجلزء �رسحًا 

د، وق�صيدة 
ْ
ُزَبي اليتيمة، وق�صيدتان لأبي  ابن دريد، والدرة  لإحدى ع�رسة ق�صيدة، هي: ميمية حميد، ومق�صورة 

لالأفوه، وق�صيدتان حلامت، وق�صيدة لالأع�صى، وق�صيدتان للنابغة؛ وقد ُكِتَب ا�صمُ املوؤلّف )عمر بن احل�صن بن م�صافر( 

يف مطلع �رسح كّل ق�صيدة.

)مطوطات  عنوان  حتت   201 �ص  1406هـ=1986م،  �صنة  عدد3،   ،15 املجلد  )املورد(  جملة  يف  عرثت  ثم   

عبا�ص الغزاوي( و�صفًا ملخطوٍط بعنوان )جمموع اأ�صعار العرب( لعمر بن احل�صن بن عدي بن اأبي الربكات بن �صخر 

بن م�صافر ال�صامي الأموي، وفيه اأّن الكتاب يت�صّمن متارات �صعرية مع �رسوح لها، فذكر عدداً من ق�صائد املختار، 
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ثمينًا؛ وهو   هذا الكتاب كنزاً 
ّ
، وي�صم

)1(
 الأموّي

ّ
اأبي البركات بن �صخر بن م�صافر ال�صامي

لِة حميد الميمية بالعتماد على �صرح الأ�صمعي لها، فقد جاء في تقديم ابن م�صافر  �صرُح ُمَطوَّ

ل�صرح الق�صيدة: »هذا ما اأَردنا �صرَحه من ق�صيدة حميد بن ثور على ح�صب ما اّطلعنا على 

، وقد ظهر اأثر اعتماِده على �صرح الأَ�صمعي من خالل 
)2(

 لها، وهي هذه...«
ّ
�صرح الأَ�صمعي

 التي ظهرت في �صرح الق�صيدة، فهو ُيِلّح على ال�صرح 
)3(

بع�ِص خ�صائ�ص �ُصروح الأَ�صمعي

في  ي�صتطرد  بل  البيت،  في  اللفظة  معنى  عند  يقف  فال  الأَ�صمعي،  اإلحاَح  لالألفاظ  اللغوي 

ها، ورّبما اأ�صار اإلى  �صرحها، ويقّلب معانيها في اللغة، وياأتي اأحيانًا بما ُيراِدُفِها اأو بما ُي�صادُّ

، وعن 
)4(

بع�ص الأمور النحوية على ِقلَّة، ونجده ينقل عن اأبي عمرو بن العالء اأ�صتاذ الأ�صمعي

ن�صخة  اأن  وذكر  ولالأع�صى، وغيهم،  الذبياين،  وللنابغة  الطائي،  ثور، وحلامت  بن  لالأفوه، وحلميد  ق�صيدة  ومنها: 

 يف مطلع كل ق�صيدة. فباملقارنة بني و�صف هذه 
َ
ُذِكر املوؤّلف  ا�صم  ال�صابع الهجري، واأن  القرن  اإىل  الكتاب ترقى 

الن�صخة ون�صخة حلب نتبني اأن ن�صخة حلب ما هي اإّل جزء من ن�صخة اأُخرى لهذا الكتاب، واأّن عنوانه )جمموع 

 اأموّي.
ّ
اأ�صعار العرب(، واأن ع�رس املوؤلف يرجع اإىل القرن ال�صابع اأو ما قبله، وهو �صامي

 وجدُت لـ)اأبي الربكات( وهو الأب الثالث ل�صاحبنا خرباً يف ترجمة ال�صيخ عدّي بن م�صافر، فقد ذكر �صاحب 
ّ
ثم  

كرامات الأولياء 299/2 اأن ال�صيخ عديًا »توّجه لإح�صار زوجة ابن اأخيه اأبي الربكات من )زوق البورية(«، ثم نقل 

خرباً يرويه اأبو الربكات عن عمه.

وال�صيخ عدّي هو: ابن م�صافر بن اإ�صماعيل بن مو�صى بن مروان بن احل�صن بن مروان بن احلكم بن مروان، الأموّي،   

القادر  ِحَب الإمامني عبد  املناقب، �صَ الهّكارّي م�صكنًا؛ كان عبداً �صاحلًا فقيهًا عاملًا كثي  اأ�صاًل ومولداً،   
ّ
ال�صامي

اجليالين -�صيخ القادرية- واأحمد الرفاعي -�صيخ الرفاعية- اإىل بغداد، وزاروا معًا قرب الإمام اأحمد بن حنبل؛ وكان 

هم فيه حتى دخلوا يف ال�رّسك،  ال�صيخ عدّي �صديداً يف اهلل ل تاأخذه فيه لومة لئم، وقد اعتقد النا�ُص فيه، ثم غاىل بع�صُ

لل�ص  يف  وُدِفَن  هجرية،   557 �صنة  نحو  اهلل-  -رحمه  وفاته  وكانت  فيه؛  اعتقاد  الأكراد  من  )اليزيدية(  ولطائفة 

)ليل�ص( من جبل الأكراد الهّكارية من املو�صل.

ومن ذلك نعلم اأن موؤلف )جمموع اأ�صعار العرب( من ذريّة مروان بن احلكم اخلليفة الأموي، واأنَّ ن�صبه يلتقي مع   

 يتفق ن�صبهما اإىل مروان. ووفاة ال�صيخ عدّي يف القرن ال�صاد�ص توؤّكد اأن �صاحبنا كان 
ّ
ال�صيخ عدّي بـ )م�صافر(، ثم

من علماء القرن ال�صابع؛ لأن بينهما ثالثة اأجيال، اأي نحو مئة �صنة.

)1(  ل اأقف على تاريخ وفاته، ول على َمْن ترجم له؛ وانظر احلا�صية ال�صابقة.

)2(  كتاب فيه �رسح ع�رس ق�صائد م�صهورة: 1/اأ.

انظر خ�صائ�ص �رسوح الأ�صمعي يف كتاب: العجاج، حياته ورجزه: 126 وما بعدها.  )3(

اأبو عمرو بن العالء التميمي املازين: عال ب�رسّي، من اأو�صع النا�ص علمًا بكالم العرب ولغاتهم، تويف �صنة 154 هـ،   )4(

انظر طبقات النحويني واللغويني: 35 - 40.
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.
)2(

 والَفزارّي
)1(

ّ
بع�ِص َمْن اأَخذ عنهم الأ�صمعي؛ كالِكالبي

 كما هو، بل 
ّ
�صمعي  ومع ذلك نجد عدداً من الأدّلة على اأّن ابَن م�صافر لم ياأخذ �صرَح الأَ

اأّنه ي�صت�صهد في �صروحه بالقراآن الكريم  اأ�صياء، فمن ذلك  اإِليه  اعتمد عليه اعتماداً واأ�صاف 

ر �صيئًا من 
ِّ

، ولي�ص هذا مّما يفعله الأ�صمعي؛ لأّنه كان يتوّقى اأن يف�ص
)3(

وبالحديث ال�صريف

 وا�صتقاق في القراآن 
ٌ
ر �صيئًا من اللغة له نظير

ِّ
، وكان ل يف�ص

)4(
القراآن والحديث على طريق الّلغة

، وابن 
)6(

، ومن الأِدّلة اأي�صًا اأّن في ال�صروح نقاًل عن اأبي زيد الأن�صاري
)5(

جًا
ُّ
والحديث َتَحر

ُة 
َ

ُمَناَف�ص َنهم 
ْ
َبي الَِّذين كانت  ريه  ُمَعا�صِ هَذْيِن من  الأَ�صمعي؛ لأنَّ  َيْفَعُله  َل  ، وهذا 

)7(
الأعرابي

دَة ُيخاِلفاِنه وُيناِوئاِنه 
ْ
ي
َ
: »وكاَن اأُبو زيد واأبو ُعب

ّ
يوطي يذكر الأَ�صمعي

َّ
ِريَن؛ قال ال�ص الُمَتَعا�صِ

ه بالتَّزوير، ول َيتَِّهم  ُ
وايِة، ول َيْذُكر

ِّ
كما ُيناِوُئهما، َفُكلُّهم كان يطعن على �صاحِبه باأّنه قليُل الر

، وقال يذكر ابَن الأعرابي: »... وهو 
)8(

ه بالَكِذب؛ لأنَّهم يبعدون عن ذلك«
َ
اأَحُدهم �صاحب

ة من غير اأَن ي�صمعه منه...  ين للُّغة، وقد اأَخذ علمَ الب�صريِّين وعلمَ اأَبي زيد خا�صّ
ّ
اأَْحَفظ الكوفي

.
)9(

وكان َيْنَحِرف عن الأَ�صمعي، ول يقول في اأبي زيد اإّل خيراً«

ومن هذه الأَدلّة اأي�صًا اأّن ابن م�صافر �صرَح قوَل حميد:

ــُه  ــــاً كـــاأَنَـّ ــــن ـــِر َوْه ـــْي ـــطَّ ــاَخـــفـــا كــــاْقــــِتــــذاِء ال ــم ــَل اأَْظ ــَل  ــْي ــلَّ ال ــُف  ــشِ ــ� ــْك يَ ـــا  َم اإِذا  ـــراٌج  �ـــشِ

 يرَفُعه 
ّ
 فقال: »كاِقتذاِء الّطير؛ اأْي: �َصنًا �صريعًا كما يقتذي الطير، وهو اأْن ُيْطِبق َجْفَنه ثم

 وابن ال�صّكيِت. انظر 
ّ
)1(  اأبو �صاعد الكالبي: اأحد ف�صحاء الأعراب، دخل الب�رسة ف�صمع منه العلماء، منهم الأ�صمعي

والأعراب   799 املنطق:  اإ�صالح  وتهذيب   391 387ـ  385ـ  356ـ  347ـ  280ـ  279ـ  املنطق:  اإ�صالح 

الرواة: 253.

واة: 253.
ّ
اأبو الَقِرين الَفزارّي: اأحد الأعراب الذين ذكرهم الأ�صمعي فيَمْن روى عنه؛ انظر الأعراب الر  )2(

انظر �رسوح الأبيات: 1، 40، 100، 103، 137، 161، 176.  )3(

اأخبار النحويني الب�رسيني: 60 - 62.  )4(

املزهر 404/2.  )5(

)6(  انظر �رسح البيت: 180.

)7(  انظر �رسح البيت: 184.

املزهر 404/2.  )8(

املزهر 411/2.  )9(
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ر 
ْ
ي ، في حين كان الأ�صمعي ل َيدِري ما معنى اقتذاِء الطَّ

)1(
ِه ِمن القذى«

ْ
َني

ْ
َعي ْخِرج ما في 

ُ
ِلي

:
)2(

في قول حميد

ــٌع ـــُل وا�ــشِ ـــْي ـــلَّ ــْيــِر َوال ـــذاِء الــطَّ ـــِت ــا كـــاْق ــف ــُعَخ ــَط ــ�ــشْ ــــاَد يَ ــــْد ك ــْبــُح َق ـــــه والــ�ــشُّ ـــــاأَْرواِق ِب

: ل اأَدري ما معنى قوله: 
ّ
قال الأَزهرّي: »قال حميد ي�صف برقًا: )البيت( وقال الأَ�صمعي

، وهذا يعني اأنَّ ابَن م�صافر اأَخذ �صرح هذه العبارة عن غير 
)3(

ه...«
ُ
كاقتذاِء الطير، وقال غير

الأَ�صمعي.

 كما هو، بل اعتمد 
ّ
 وي�صاف اإِلى هذه الأَِدلَّة على اأنَّ ابَن م�صافر لم ياأخذ �صرح الأَ�صمعي

.
)4(

، وُيعاِر�صه ِبراأِْي غيِره من العلماء
ّ
َمِعي �صْ

َي الأَ عليه اعتماداً: اأنَّه ينقل بع�َص الأَحيان َراأْ

اأبياِت  روايَة  اأنَّ  على  تدل  ل�صرحِه  التَّقديِم  في  م�صافر  ابِن  عبارَة  اأنَّ  هنا  عليِه  ُه 
َّ
ُيَنب  ومّما 

اأبياتها عن  وَعَدُد  ها 
ُ
ترتيب الرواية تختلف من حيث  ، وهذه 

ّ
لالأَ�صمعي بترتيِبها هو  الق�صيدة 

الُمْنَتَهى على  اأّن ابن ميمون اعتمد في  اإِلى  روايِة )منتهى الطلب(؛ وهذا ما يجعلنا نذهب 

ن�صخة من ديوان حميد غيِر الَّتي رواها الأ�صمعي.

ما 
ّ
�صي ول  عامة،  اللُّغة  ُكُتب  هي  حميد   

َ
�صعر تحتوي  التي  الأُخرى  الم�صادر   

ّ
واأهم

المعجمات، فقد َبَلَغ ما ورد ِمن �صعر حميد فيها )272( اثنين و�صبعين ومئتي بيت، وهو ما 

ية �صعره اللغوية. يزيد على ثلث �صعره المجموع، وهذا يدلُّنا على اأََهمِّ

 ثم تاأتي كتب الختيارات ال�صعرية، وال�صروح المختلفة؛ من تف�صير و�صرح لغريب القراآن 

عراء والبلدان،  واوين، ثم تراجم الأَعالم وال�صُّ والحديث وُم�ْصِكِلهما، و�صروح ال�صواهد والدَّ

وكتب الأَدب العامة، وكتب البالغة والأَمثال والنحو.

تنفرد  ولم  ال�صاد�ص وما قبله،  القرن  اإلى م�صادر  المجموع  �صعره  اأبيات   وترجع معظم 

م�صادر ما بعد القرن ال�صاد�ص اإل بالقليل من اأبيات هذا ال�صعر المجموع، اإذ بلغ مجموع 

انظر �رسح  البيت: 161 من الق�صيدة: 69.  )1(

الق�صيدة: 42، البيت: 3. وثمة اختالف يف الرواية.  )2(

لة 491/6، والل�صان والتاج )قذي(. تهذيب اللغة 264/9، ومثله يف التكملة والذيل وال�صّ  )3(

انظر �رسوح الأبيات 72، 135، 179، 182.  )4(
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الأدباء(  و)معجم  ن، 
ْ
ببيَتي البلدان(  )معجم  د 

ّ
فتفر بيتًا،  واأربعين  ثمانية   )48( به  دت 

ّ
تفر ما 

ببيت واحد، و)الُعباب( بع�صرة اأبيات، و)الذيل والتكملة وال�صلة( بخم�صة اأبيات، و)�صرور 

 باأربعة ع�صر بيتًا، و)الإ�صعاف( باثني ع�صر بيتًا، و)الّتاج( 
)1(

النف�ص( ببيت واحد، و)الل�صان(

.
)2(

ببيتين اثنين

اجتمع  الذي  ال�صعر  هذا  من  كثير  ن�صبة  في  كثيرة  اأحيانًا  الم�صادر  هذه  وت�صطرب 

ها على هذا  ه بع�صُ
ّ
لدينا، فين�صبه بع�صها اإلى حميد، وبع�صها اإلى غيره من ال�صعراء، ورّبما نب

اأن  حميد  �صعر  في  للباحث  بّد  ل   
َّ
َثم وِمن  �صاحبه،  اإلى  ال�صعر  ِن�صبة  و�صّحح  ال�صطراب 

يتحقق من ن�صبة هذا ال�صعر، واأن يوّثقه قبَل اأن يبداأ بدرا�صة مو�صوعاته وخ�صائ�صه.

4 - توثيق �شعره:

 اإذا اأردنا توثيق هذا المقدار الذي و�صل اإلينا من �صعر حميد، ونظرنا في تلك الم�صادر 

التي روته، فاإننا نالحظ اأمرين اثنين؛ الأّول: هو ِفْقداُن الإ�صارة اإلى الو�صع والنتحال على 

اإلى ذلك في  اإ�صارة واحدة  المحدثين فنجد  تاّمًا، واأّما عند  القدماء فقدانًا  حميد في كتب 

تاريخ الأدب العربي للم�صت�صرق الفرن�صي بال�صير؛ والأمر الثاني: هو ال�صطراب في ن�صبة 

عدد من المقطعات والأبيات.

 
ّ
 ويرجع فقداُن الو�صع والنتحال على حميد اإلى �صببين اثنين: فحميد بن ثور �صاعر اأعرابي

، �صرف معظم 
)3(

لي�ص بذي ِنْحَلٍة، ول �صاحب خ�صومة �صيا�صية، مثله في ذلك مثل العجاج

ِف ال�صحراء، وهذه مو�صوعات ل حاجة للنَّْحِل فيها. وال�صبب الثاني  �صعره اإلى الَغَزل وَو�صْ

)1(  من املعلوم اأن ابن منظور األّف ل�صان العرب معتمداً على خم�صة م�صادر هي: تهذيب اللغة، واملحكم، وال�صحاح، 

ّي، والنهاية يف غريب احلديث، ول يزد يف ماّدته املعجمية على ما ورد يف هذه امل�صادر، وقد رجعت 
ّ
واأمايل ابن بر

د به الل�صان ماأخوذ عن 
ّ
اإىل التهذيب وال�صحاح والّنهاية؛ فما وجدت فيها �صيئًا من �صعر حميد، وهذا يعني اأّن ما تفر

ّي.
ّ
املحكم واأمايل ابن بر

اأَخَذ عنه الزبيدي معظمَ ما  ُمْعَجٌم  غاين، وهو  التاج هو كتاب )الُعباب( لل�صَّ بيدي يف  الزَّ  م�صادر 
ّ
اأهم اأنَّ من  على   )2(

اأ�صاَفُه من ال�صواهد وا�صتدرَكُه على �صاحب القامو�ص وغِيه، وقد ُطِبعت بع�ص اأجزاء العباب الذي و�صل موؤلفه فيه 

د بهما الزبيدي ماأخوذين عن العباب.
ّ
اإىل مادة )بكم( من حرف امليم ول يكمله؛ واأرّجح اأن َيكون البيتان اللَّذان تفر

)3(  انظر العجاج، حياته ورجزه: 156.
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هو اأنَّ قوَم ال�صاعر بني عامر كانت لهم وقائع كثيرة في الجاهلية و�صدر الإ�صالم، و�صعرهم 

في الجاهلية و�صدر الإ�صالم كثير، فلما راَجعوا رواية �صعرهم بعدما ت�صاغلوا ك�صائِر القبائل 

 �صعرائهم كما ا�صتقّلته بع�ص القبائل، ول 
َ
ْعر َتِقلُّوا �صِ

ْ
عنه بالجهاد وغزو فار�ص والروم، لم َي�ص

؛ فال َعَجَب اإِذاً اأّل نجد اإ�صارة اإلى الو�صع والّنحل في 
)1(

احتاجوا اإلى الو�صع كما احتاجت

�صعر حميد عند اأ�صالفنا من العلماء.

  النبي  فيها  مدح  التي  حميد  اأرجوزَة  اإليه  اأَْلَمْحُت  الذي  بال�صير  ت�صكيُك   ويتناول 

 
)2(

ثية
ْ
ِلمًا، وهو ت�صكيك ل يقوم على دليل ؛ يقول بال�صير: »يبدو اأنَّ الَمر

ْ
عندما َوَفَد عليه ُم�ص

ال�صخيفة )!( المن�صوبة اإلى حميد في مدح الر�صول محمد عليه ال�صالة وال�صالم م�صنوعة، 

بَب الذي دعاه 
ّ

ن ال�ص
ِّ
ي
َ
. فهو ل ُيب

)3(
وهذا ما يحمل على ال�صك في لقائه محّمداً عليه ال�صالم«

ْعِف �صندها في بع�ص م�صادرها، فذهب  اإلى ال�صك في هذه الأرجوزة، فلعله وقف على �صَ

اأنَّها م�صنوعة، وقد نقلت في الحديث عن اإ�صالم حميد ما نبه عليه  اإلى ال�صّك فيها واّدعاء 

يكون  فقد  متنًا،  �صعفه  على  الحكم  لنا  يخوِّ ل  �صنداً  الحديث  ْعف  �صَ اأّن  من  ال�صالح  ابن 

مرويًا باإ�صناٍد اآخر �صحيح، واأنَّ الحكمَ على �صعف متن الحديث يتوّقف على اإمام من اأئّمة 

، وهو ما لم اأقف عليه فيما رجعت اإليه من م�صادر الحديث 
)4(

نًا َوْجَه الَقْدِح فيه
ّ
ي
َ
الحديث ُمب

وتراجم الرجال اأو �صواها.

 واأّما ال�صطراب في رواية �صعر حميد فيتناول طائفًة ل باأ�ص بها من ال�صعر الذي اجتمع 

اأ�صتاذنا  و�صفها  كما  هي  اأ�صحابه  اإلى  ون�صبته  ال�صعر  رواية  في  ال�صطراب  وظاهرة  لدينا، 

 »م�صكلٌة �صعبة الَم�صاِلك، يمكن اأن ت�صاِدف الباحث في كّل 
ّ
الدكتور عبد الحفيظ ال�صطلي

�صالم؛ ذلك لأّن ت�صاُبَه  ْدر الإِ ما اأدب الجاهلية و�صَ
ّ
درا�صة يّتجه بها اإلى اأدبنا القديم، ول �صي

انظر طبقات فحول ال�صعراء: 25 و46.  )1(

ًة؛ ول 
َ
ِثي

ْ
ّمى الق�صيدُة التي ُيرثى فيها امليت َمر

َ
ًة، وُت�ص

َ
ِثي

ْ
ُت امليَت رثاًء وَمر

ْ
ا ُيقال: رَثي )2(  كذا ورد يف الرتجمة العربية، واإنَّ

. 
ّ
تكن اأرجوزة حميد اإل مدحًة َمَدَح بها النبي

تاريخ الأدب العربي 102/2، وهو ي�صي اإىل الأرجوزة:  )3(

دا ُمْق�صَ مى 
ْ
�ُصَلي ــْن  ِم َقْلِبي  ــَح 

َ
ــب اأَ�ــصْ

ــدا ــمُّ ــَع َت ْن  َواإِ ــا  ــه ــْن ِم ـــطـــاأً  َخ اإِْن 

انظر احلديث عن )اإ�صالمه( يف الف�صل الثاين.  )4(
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اأي�صًا  ال�صاعر  واأ�صرة  وذاك،  هذا  بين  وال�صطراب  الوهم  اإلى  بالرواية  يميل  اأحيانًا  الأَ�صماِء 

ن من 
َّ
اعر بَلْوٍن ُمَعي ُة ال�صَّ

َ
رّبما اأَْوَقَعْت في الَوْهِم اإِن كان فيها َمْن َيْقِر�ص ال�صعر، وكذلك �ُصْهر

ال�صعر يمكن اأْن ُيوِقع في الوهم وال�صطراب مع َمِن ا�صتهر بهذا اللون اأي�صًا … وكذلك نجد 

واِة، 
ُّ
ت ِمَن الر

ُّ
ٍء اإّل ب�صبب الوهم اأو عدم التََّثب

ْ
ي ا�صطرابًا في ن�صبة الأ�صعار اإلى اأ�صحابها، ل ل�صَ

وهذا كثير جداً في اأدبنا القديم. وهذه الأ�صباب وما اإليها تجعل من واجب الباحث اأن يحّقق 

، ونجد 
)1(

نة مّما لهذا ال�صاعر وما لي�ص له«
ِّ
دائمًا في هذه الأ�صعار الم�صطربة، ليكون على َبي

في �صعر حميد اأمثلة لأ�صباب ال�صطراب هذه، وي�صاف اإليها �صبب اآخر هو ت�صاُبه الق�صائد 

من حيث الوزن والقافية.

عند  نالحظها  الّتدوين،  ع�صر  منذ  قديمة  حميد  �صعر  ن�صبة  في  ال�صطراب   وظاهرُة 

ولكنه  الق�صائد،  بع�ص  له  يروي  فنجده  �صعره،  ديوان حميد وروى  �صنع  الذي  الأ�صمعي 

ل ُيْثِبُتها في ديوانه، فمن ذلك ما ذكره القالي حيث يقول: »اأن�صدنا اأبو بكر بن دريد قال: 

:
)2(

ِوه الأ�صمعي في �صعر حميد
ْ
اأن�صدنا اأبو حاتم عن الأ�صمعي لحميد بن ثور، ولم َير

َحـــــمـــــاٌم َقــــــِريــــــنـَـــــتـَـــــُه  ـــــــــادى  ن ـــوُحاإذا  ـــُف ـــشَ ــــــــٌع � ـــي َدْم ـــِت ـــاب ـــبَ ـــ�ـــشَ ـــــــَرى ِل َج

 َعَدِم اإثبات هذه الأبيات في ديوان حميد من قول 
ُّ
ر ، ويظهر لنا �صِ

)3(
..... )الأبيات(«

 لل�ّصّماخ:
ّ
ابن دريد: »واأَن�صدنا الأ�صمعي

َحــــــمــــــاٌم ــــه  ــــت ــــن ــــري ق نـــــــــــادى  ـــوُحاإذا  ـــُف ـــشَ ـــي َدْمــــــــٌع � ـــِت ـــابَ ـــب ـــ�ـــشَ ــــــرى ِل َج

، فهذا يدلنا على اأّن الأ�صمعي �صكٍَّ في ن�صبة الأبيات، فرواها مرة 
)4(

..... )الأبيات(«

جًا من اأَْن ين�صب اإِليه ما قد 
ُّ
لحميد، ومرة لل�صماخ، فلّما �صنع �صعر حميد لم ُيْثِبتها له؛ َتَحر

يكون لي�ص له. واإذا كّنا ل نجد هذه الأبيات في ديوان ال�صماخ المطبوع فلي�ص ذلك مّما 

 ،
)5(

 ال�ّصّماخ كاماًل
َ
 �صعر

ّ
م ٍخ لم َت�صُ

َ
ق عن ُن�ص اإِلى حميد ؛ لأَّن هذا الديوان ُحقِّ يوؤّكد ن�صبَتها 

)1(  العجاج، حياته ورجزه: 156.

الق�صيدة: 11، البيت: 1.  )2(

)3(  اأمايل القايل 133/1.

)4(  تعليق من اأمايل ابن دريد: 116.

انظر ديوان ال�صماخ: 33.   )5(
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َح َيميُل بن�صبتها اإِلى اأَحدهما. جِّ َ
وتبقى الق�صيدُة ُمَتناَزَعًة بينهما ل ُمر

خرى ؛ فقد جاء في تاريخ  ل الأَ�صمعي في ق�صيدٍة اأُ
َ
 ونالحظ �صبيهًا بهذا ال�صطراب من ِقب

دريد،  بن  الح�صن  بن  محمد  بكر  بو  اأَ َدنا  اأَْن�صَ َنظيف......  بن  َر�َصاأ  بخط  »قراأُت  دم�صق: 

�صعر  في  الكلمة  هذه  لي�صت  حاتم:  اأبو  قال  ثور  بن  لحميد  عمه  عن  الرحمن  عبد  اأن�صدنا 

حميد:

ــى ــنً ـــــى ِم ـــاِت اإِل ـــ�ـــش ـــّراِق ــِلَحـــَلـــْفـــُت ِبـــــَربِّ ال ــْب ــَح ال ــى  ــل ع الــواِقــفــيــن  وَربِّ  َزفـــيـــفـــاً 

هذه  عمه  عن  يروي  الأَ�صمعي  اأَخي  ابُن  وهو  الرحمن  فعبد   ،
)1(

)الق�صيدة(«  .....

ه على اأنَّ الأَ�صمعي لم يثبتها في �صعر حميد 
ِّ
ج�صتاني ُيَنب

ّ
الق�صيدة لحميد، ولكّن اأَبا حاتم ال�ص

 َبَدا له من هذه الق�صيدة َنْحٌو ِمّما َبَدا له في 
ّ
الذي �صنعه، وهذا رّبما َدلَّ على اأنَّ الأ�صمعي

الأ�صمعي �صنع  اأن  ال�صبب في ذلك هو  ؛ وربما كان  �صعره  في  لم يثبتها  �صابقِتها، ولذلَك 

ديوان حميد قبل اأن ُتروى له هذه الق�صيدة.

 واإذا اأردنا ت�صنيف �صائر الأبيات والمقّطعات التي اأ�صابها ال�صطراب، وجدناها تنق�صم 

بب الذي دعا اإلى ال�صطراب، واأول هذه الأق�صام وهو اأو�صعها 
َّ

خم�صَة اأق�صام بح�صب ال�ص

اإلى  ون�صب  لحميد  هو  ما  الق�صم  هذا  ومن  الأ�صماء،  ت�صابه  ب�صبب  ن�صبُته  ا�صطربت  ق�صم 

التي  الأبيات  اإلى غيره هذه  ب  َفِمّما هو لحميد وُن�صِ اإليه.  ب  لغيره وُن�صِ غيره، ومنه ما هو 

اإلى حميد بن طاعة  ال�صكري،  اأبي �صعيد   نقاًل عن 
)3(

، والآمدي
)2(

ن�صبها محمد بن حبيب

ه، واأن�صد  مُّ
كوني؛ قال الآمدي: »واأّما ابُن طاعة فهو حميد بن طاعة ال�صكوني، وطاعة اأُ

َّ
ال�ص

:
)4(

له اأبو �صعيد اأي�صًا في كتابه

حى ال�شُّ ـــــِق  َرْونَ ــي  ف ــيُّ  ــَح ال ــلَّ  ــَق ــتَ ا�ــشْ ــا  ــّم الُمَجْمَجَماَول ــَث  ــِدي ــَح َوال الــَو�ــشــايــا  ــَن  َقــبَــ�ــشْ

ــــٍة ــــبَ ــصٍ َوِرْق ــا� ــش ــ� ـــوٌح ِمــــن ِخ ـــم ــا َوكــــــاَن لُ ــَم ــشَّ ــ� ــَق ـــــاً ُم ـــــْرف ـــــــــداٍء َوَط َمـــخـــاَفـــَة اأَع

تاريخ دم�صق: 341.  )1(

)2(  كتاب من ن�صب اإىل اأمة من ال�صعراء )�صمن نوادر املخطوطات( 88/1.

املوؤتلف واملختلف: 220.  )3(

هاتهم( اأ�صار اإليه الآمدّي يف ترجمة  رّي هو )كتاب ال�ّصعراء املعروفني باأمَّ كَّ
ُّ

كتاب اأبي �صعيد احل�صن بن احل�صني ال�ص  )4(

ايّن يف املوؤتلف واملختلف: 220.
َ
ب
ْ
ي ابن َطْوعة ال�صَّ
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لـُــبـــانـَــٍة ُذو  يـَـــُقــــْل  ـــــْم  لَ لَــِحــْقــنــا  ــــا  ــــمَّ َولَ ـــَمـــا  ـــمَّ تَـــيَ مــــا  حــــاَجــــٍة  ُذو  ول  ـــمٍّ  ــــ ـــه ِل

ــْت تَــَلــبَّــ�ــشَ ــا  م اإذا  ــاٌل  ــشَ ــ� ــْك ِم ــيــ�ــصِ  ــِب ال ِمـــَن  ــَمــا  ــلَّ ــا ُمــ�ــشَ ــه ــْن ـــُج ِم ـــْن ــــْم يَ ـــــِرٍئ لَ ِبـــَعـــْقـــِل ام

وِن�صبُتها اإلى ابن طاعة ِمن َقِبيِل الَوْهِم؛ فقد اأَْجَمَعت الَم�صاِدر الأُخرى التي رَوت هذِه 

ٍة، بل 
َ
 َقِلَقٍة ول ناِبي

َ
ر

ْ
؛ وَوَرَدِت الأبيات في ميمية حميد َغي

)1(
الأَبيات على ن�صبتها اإِلى ابن ثور

بها اإلى ابن ثور  ل َغناَء للق�صيدِة عنها؛ ويكفينا دلياًل على اأنَّ ن�صبتها اإلى ابن طاعة َوْهٌم اأْن ين�صِ

ة حميد لبِن م�صافر 
ّ
َنَع ديواَن حميد، ثم اإنها وردت في �صرِح ميمي ْن �صَ ه ممَّ

ُ
 وغير

ُّ
الأَ�صَمعي

الذي اعتمد على �صرح الأ�صمعي وروايِته، وفي منتهى الّطلب.

، وَتِبعه 
)2(

ة مَّ ُّ
 ومن ذلك هذا البيت الذي جاء عند اأبي اأحمد الع�صكرّي من�صوبًا لذي الر

، وهو:
)3(

فدّي الذي نقل عنه في ذلك ال�صّ

ـــــْن َربِّـــهـــا ــا ِم ــش ــ� ــع ــــَزُع ال ــــتَ ـــه الـــِمـــْنـــِطـــيـــُقَوالـــــيَـــــْوَم تُــــْن ـــاِن ـــ�ـــش ــــَي ِل ــــْن ــــــوُك ِث َويَــــــُل

ر  رة قال: » ح�صرُت اأنا واأبو ُم�صَ
ْ
ي
َ
 فقد ذكر اأبو اأحمد الع�صكري ب�صنده اإلى محمد بن ُهب

 ابِن حبيب وهو ُيملي:
َ

مجل�ص

ـــْن ـــْي ـــَل ـــْي لَ كـــــان  الــــلَّــــْيــــُل  مــــا  اإِذا  ـــْناإنِّـــــــي  ـــْي ـــنَ ــــاِري ِلـــ�ـــشـــانـــاً اثْ ــــَج الــــ�ــــشّ ــــَل ــــْج َولَ

ـــْن ـــْي ـــْدلَ ـــِع ــــَن ال ــــْي ــــَث بَ ــــاِل ــــثَّ ـــنـــي ال ـــِف ـــْل لـَـــــْم تُ

ياأِت  ْن( فلم 
ْ
اْثَني ِئَل عن تف�صيِر )ِل�صانًا 

ُ
َف�ص الثالث(؛  تلفني  ه واهلِل )لم 

ّ
َغر اأبو م�صر:  فقال 

مة 
ّ
، فاأبو م�صر ن�صب البيت اإلى ذي الر

)4(
ة: )البيت(« مَّ ُّ

ب�صيٍء، فقال اأبو م�صر: قد قال ذو الر

ا ُيوِقُع في الَوْهم؛ على اأَنَّ ن�صبَة البيت اإلى �صاِحِبه في ذلك المقام الذي  ِمن ِحْفِظه، وهو ممَّ

ة ما في البيت ِمن دليل على تحريِف ابِن حبيب؛ ومّما 
ّ
كان فيه لم يكن اأمراً ُمِهّمًا بقدر اأهّمي

ّمة وملحقاته ِمن هذا البيت، ومن اأّي 
ُّ
ر َوَقَع في الوهم ُخُلوُّ ديواِن ِذي الر يدّل على اأّن اأبا ُم�صَ

)1(  انظر تخريج الأبيات 99، 124، 121، 126 من الق�صيدة 69.

)2(  �رسح ما يقع يف الت�صحيف والتحريف 222/1.

ت�صحيح الت�صحيف: 82.  )3(

اأّن ال�صواب يف  الثالث«  222/1، واأراد بقوله: »قد غره -واهلل- ل تلفني  الت�صحيف والتحريف  �رسح ما يقع فيه   )4(

.) َنْيْ
اإن�صاِد ال�صطر ال�صابق هو.. )ِل�صانًا ِثْني
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نَّ في �صعر حميد بقايا ق�صيدٍة على الوزِن  ه، في حين َنِجُد اأَ وّي نف�صِ
ّ
ق�صيدة على الوزن والر

.
)2(

، وكذلك َفَعل ثعَلب
)1(

ن
ْ
َتي

َّ
وّي، واأنَّ الجاِحَظ ن�صب البيَت اإليِه َمر

َّ
والر

ب في طبعة الدكتور  ِة، َفُن�صِ
َ
ب

ْ
َعَتي كتاب )الَع�صا( ُمْخَتِلَف النِّ�ص

ْ
وقد ورد هذا البيت في َطب

بن  اإلى حميد  ال�صالم هارون  الأ�صتاذ عبد  ، وفي طبعة 
)3(

�صعيد بن  اإلى حميد  عبا�ص  ح�صن 

؛ وحميد بن �صعيد �صاعر بغدادي ِمن َموالي بني �صاَمَة بِن لوؤّي، وكان وجهًا ِمن ُوجوِه 
)4(

ثور

 
ٌ
ر ُمعا�صِ فهو   ،

)5(
)227 ـ 232 هـ( والواثق  )218 -227هـ(  الُمعت�صم  دولة  في  الُمعتِزلة 

ن، فلو كان 
ْ
َتي

َّ
 بنا اأّن الجاحظ ن�صب البيت اإلى حميد بن ثور َمر

ّ
للجاحظ )255 هـ(؛ وقد مر

البيت لحميد ابن �صعيد لما َغَفل عن ذلك، اإذ كالُهَما ِمن ُوجوه المعتزلة، وِمن زمٍن واحد؛ 

 على اأنَّ الِمْنِطيق هو البليغ، ومعلوٌم اأّنهم 
)6(

وُي�صاف اإلى ذلك اأّن البيت �صاهٌد عند اأهل الّلغة

ْن �صكن المدن، َبْلَه اأن  ل ي�صت�صهدون على الّلغة باأ�صعار َمن جاَوَز المئة والخم�صين للهجرة ِممَّ

ح اأنَّ ن�صبَة البيت اإلى  جِّ َ
يكون ِمَن الَموالي وجاَوَز المئتين باأكثر ِمن ثالثيَن �صنة؛ فذلك كّله ُير

حميد بن �صعيد في طبعة الدكتور ح�صن عبا�ص لكتاب الع�صا هو تحريف اأْو َوْهٌم ِمن نا�صخ 

هما.
ُ
المخطوط، واأنَّ ال�صواَب ِن�صبُتُه اإلى حميد بن ثور كما ن�صبه الجاحظ وثعلب وغير

ة اأبيات اأُخرى ل حاجَة بنا اإِلى مناق�صِة ال�صطراب في ن�صبتها اإلى غيِر حميد وهي   وثمَّ

.
)7(

ح ِمن اأْن ُيناَق�َص له؛ لأنَّ الخطاأَ في ن�صبتها اإِليهم اأَْو�صَ

الأ�صماء، وجدنا  ت�صاُبه  ب�صبب  لغيرِه  وهو  ثور  بن  اإِلى حميد  ب  ُن�صِ فيما  نظرنا  ما   فاإذا 

الَّرَجز، وهو من م�صاهيِر  د الأرقط، وهو �صاعر َغَلَب عليه 
ْ
اأبيات هي لُحَمي معظَمه يقع في 

)1(  البيان والتبيني 53/3 و59.

جمال�ص ثعلب: 68.  )2(

كتاب الع�صا - بتحقيق الدكتور ح�صن عبا�ص: 298.  )3(

ه الأ�صتاذ هارون على اأّن ن�صخته هي مت�رس لكتاب الع�صا، 
ّ
)4(  كتاب الع�صا )�صمن نوادر املخطوطات( 203/1، ونب

وذلك يف مقّدمة التحقيق.

انظر ترجمة حميد بن �صعيد وابنه �صعيد بن حميد يف الأغاين 18: 155.  )5(

جمال�ص ثعلب: 68، والل�صان والتاج )نطق(.  )6(

 32 والبيت   ،44 الق�صيدة  من   21 والبيت   ،17 الق�صيدة  من   3 والبيت   ،2 الق�صيدة  من   70 البيت  تخريج  انظر    )7(

من الق�صيدة 52.
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اللَّذان  البيتان  هذان  ن�صبتها  في  ُطِرَب  ا�صْ التي  اأبياته  فِمْن  ؛ 
)1(

يفان لل�صِّ هّجاًء  كان  َخالء، 
ُ
الب

:
)3(

 واأبو هالل الع�صكرّي اإلى حميد بن ثور
)2(

هما الجاِحظ
َ
ن�صب

ــــٍل ـــحـــبـــاُن وائ ــــُه �ـــشَ ــــِدلْ ــــْع ــــــْم يَ ــــا ولَ ــــان ـــُلاأَت ـــاِئ ــــــَو ق ــــذي ُه ــــالّ ــــمــــاً ب بَـــيـــانـــاً وِعــــْل

كــــاأَنَّــــُه ـــى  حـــتَّ ـــُم  ـــْق ـــلَّ ال َعــــْنــــُه  زاَل  ـــمـــا  ـــُلَف ـــاِق ب تَـــَكـــلَّـــَم  اأَْن  ـــا  لَـــمَّ ــــيِّ  ــــِع ال ِمـــــَن 

كان  قال:  عبيدة  اأبي  »وعن  فقال:  ُدَريد،  ابُن  رواه   
ٌ
ر

َ
َخب ولهما  لالأَْرَقط،  تان 

ْ
ي
َ
الب  واإنَّما 

يفان، َفّحا�صًا عليهم، فنزل به �صيف  اًء لل�صِّ از بني تميم- َهجَّ حميد الأرقط -وهو اأحد ُرجَّ

جًا  ف ياأكُل ُمَتَنفِّ
ْ
ي ي لنا �صيئًا، فجعل ال�صَّ ذاَت ليلٍة، فقال لمراأته: َنَزل بِك البالُء، فقومي فاأِعدِّ

ويقول: ما فعل الَحّجاُج بالنا�ص؟! فلما فرغ قال حميد: 

ــِتــنــا ـــــْوِل بَــْي ــــْن َح ـــرُّ عــلــى الأطــــنــــاِب ِم ـــِخ ــــــاِذُليَ ــِة ب ــِحـــيَـّ ــــوِن الـــتَـّ ــــْخ ــــَم ــــفٌّ ِل ــــَج ِه

ــَرى: ــِق ــل ـــَي ل ـــقـــى الـــَمـــَرا�ـــشِ ـــقـــوُل وَقــــْد اأَل ــُل؟يَ ــاِع ــا�ــِص ف ــاُج بــالــنَّ ــجَّ ــَح ــا ال ِفــــًدى لـَـــَك، م

ـــهـــذا َطــَرْقــتَــِنــي ـــِري مـــا ِل ـــْم ـــَع ـــُت: لَ ـــْل ـــُق ـــُلَف اآِك ـــــَت  اأَنْ ــا  م خــــبــــاَر-  الأَ َوَدِع   - َفــُكــْل 

ــــــْحــــــِدر َحـــْلـــُقـــه ـــــاُه، َويَ ـــــفَّ ـــُز َك ــــ ـــهِّ ـــَج ـــُلتُ ـــاِم ــْت عــلــيــه الأَن ــمَّ ــشُ ـــْدِر مــا � اإلــــى الـــ�ـــشَّ

ها ُهَو الأَرقط 
َ
ُتها َتُدّل على اأنَّ �صاحب ، فهذه الأَبيات وِق�صَّ

)4(
 َيْعِدْلُه.. )البيتان(«

ْ
اأَتانا وَلم

ِلما ُعِرَف ِمن ُبْخِله، ولم يكن ذلك �صاأَن حميد بن ثور، وقد اأْجَمَعت الم�صاِدر الأُخرى على 

.
)5(

اأَنها لالأرقط

 اإلى 
)8(

يوطي
َّ

 وال�ص
)7(

ان الأَندل�صي
ّ
 واأُبو حي

)6(
خاوّي

َّ
ه ال�ص

َ
ب

َ
 ومثُله اأي�صًا هذا البيت الذي َن�ص

 ،327/6 الأدب  وخزانة   ،313/2 احلمدونية  والتذكرة   ،223/3 الأخبار  وعيون   144 دريد  ابن  اأمايل  من  تعليق   )1(

والتاج )بقل(.

)2(  البيان والتبيني 6/1.

جمهرة الأمثال 72/2.   )2(

ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له: الق�صيدة: 19، البيت: 1، 2.  )3(

تعليق من اأمايل ابن دريد: 144. والِهَجّف: اجلايف الثقيل.  )4(

ب اإىل حميد ولي�ص له. )5(  انظر تخريج القطعة )18( ّما ُن�صِ

�صفر ال�صعادة: 800.  )6(

تذكرة النحاة: 166.  )7(

الأ�صباه والنظائر 78/6.  )8(

Homaid_Bin_Book.indb   92 7/11/10   2:36 PM



93

:
)1(

حميد بن ثور

ــْم ــِه ــشِ � ــرَّ ــَع ـــوى عـــاِلـــي ُم ـــنَّ ــوا وال ــُح ــبَ ــشْ ــاأ� ــلــقــي الــَمــ�ــشــاِكــيــُنف ـــوى يُ ـــنَّ ــــلَّ ال ـــ�ـــصَ ُك َولَـــْي

، وَتِبَعُه في ذلك 
)2(

اإِلى حميد بن ثور الأرقط ُه 
َ
ب

َ
َفَن�ص َدْيِن 

ْ
 بيَن الُحَمي

ّ
ِني

ْ
وَخَلط الإِماُم الَعي

الالمية  الأبيات  قتيبة  ابُن  اأن�صد  فقد  الأرقط؛  لحميد  اأّنه  واب  وال�صَّ  ،
)3(

الجرجاوّي الخلط 

وقال  ؛ 
)4(

اأبيات خم�صة  من  قطعٍة  ْمَن  �صِ البيت  هذا  له  اأَن�صد  ثم  الأرقط،  لحميد  ال�صابقة 

�صياف،  اأَ بِه  »وَنَزَل  لالأرقط:  الالم  التي على  الأبيات  واأن�صد  الحمدونية،  التذكرة  �صاحُب 

عى عليهم اأنَُّهم اأََكُلوه ِبَنواُه فقال: اً، وَهَجاُهم وادَّ
َ
 َتْمر

ْ
فاأَْطَعَمُهم

ــُم ــُه ــنَ ــي ـــهـــبـــاُء ب ـــا الـــ�ـــشَّ ـــن ـــتُ ـــلَّ ــُنبَــــاتُــــوا َوِج ــي ــاك ــك ــشَّ ــ� ــا ال ــه ــي ــــــــاأَنَّ اأظــــفــــاَرهــــم ف َك

.
)5(

حوا ..... )البيت(«
َ
ب �صْ

فاأَ

، وقد اأَْجَمَعْت 
ٌ
ر

َ
ة ل�صاعٍر واحٍد هو الأرقط، ولكلِّ قطعة َخب

ّ
ة والنوني

ّ
 فهاتاِن القطعتان الاّلمي

ن اأنَّ 
َّ
، وبذلك يتبي

)6(
ها على ن�صبِتها اإلى الأرقط �صائر الم�صادر التي اأن�صدت الأبياَت اأو بع�صَ

ْيِن.
َ
 ال�صاِعر

ْ
ن�صبَة البيت اإلى ابِن ثور ِمن َقِبيل الَوْهم ب�صبب َت�صاُبه ا�صَمي

:
)7(

 - رحمه اهلل - اإلى حميد بن ثور، وهو
ّ
ٌت ن�صبه الميمني

ْ
ومن ذلك اأَي�صًا بي  

ــتـَـْحــِلــ�ــُص الــنَّــدى ــُل ُمــ�ــشْ ــْي ــلَّ ـــوى وال ــــاٍو َع ــِموَع ــْج ــنَّ ـــْوِر تـــاِلـــيـَــُة ال ـــلـــَغ ــْت ِل ــَع ــَج ــشَ ـــــْد � َوَق

مخ�صريَّ   في الَوْهم اأنَّ الزَّ
َّ
ولم ين�صبه اأحد من القدماء اإلى حميد بن ثور، واإنَّما اأَْوَقَع الميمني

 
ُّ
َمِني

ْ
َديِن هو، َفَظنَّ الَمي

ْ
ن اأيُّ الُحَمي

ِّ
ي
َ
 اإلى )حميد( دون اأن ُيب

)8(
ن�صب البيَت في اأ�صا�ص البالغة

ابُن  له  اأن�صدها  به،  نزلوا  اأ�صيافًا  فيها  يهجو  اأبياٍت  ِمن  الأَرقط  لحميد  ُت 
ْ
ي
َ
والب ثور،  ابُن  اأنَّه 

ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له: القطعة: 29، البيت: 1.  )1(

املقا�صد النحوية 82/2.  )2(

�رسح �صواهد ابن عقيل: 50.  )3(

)4(  عيون الأخبار 223/3.

)5(  التذكرة احلمدونية 314/2.

ب اإىل حميد ولي�ص له. انظر تخريج القطعة 29، ّما ُن�صِ  )6(

)7(  ديوان حميد - بتحقيق امليمني: 134. وانظر ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له: القطعة: 21، البيت: 1.

)8(  اأ�صا�ص البالغة )�صجع(.
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.
)2(

َب البيَت ُمْنَفِرداً اإليه
َ

، ون�صب الجاحظ َن�ص
)1(

قتيبة

ْت اإلى حميد بن ثور فاإنَّ الخطاأ في ن�صبتها اإليه 
َ
ب  واأّما �صاِئر اأبيات ُحميد الأَرقط التي ُن�صِ

الذي  ّي 
ّ
بر ابن  اأمثال  ِمن  قون  ُمَحقَّ ُعلماء  ُمْعَظِمه  ه على 

َّ
َنب ة؛ فقد  ُمناَق�صَ اإلى كبير  ل يحتاج 

، وقد َنَقْلُت 
)4(

ْيِن بين يَدْيِه
َ
 الّذي كان ِديوانا ال�ّصاِعر

ّ
غاني ، وال�صَّ

)3(
َن َيَدْيه

ْ
كان َرَجُز الأَرقط َبي

.
)5(

رورة رورة، واأَ�صرت اإِليها عند عدم ال�صّ اأَقواَلهم في تخريج الأَبيات عنَد ال�صَّ

ْت اإلى حميد بن ثور وهي لغيره ب�صبب ت�صابه الأ�صماء هذا البيت 
َ
ب  ومن الأبيات التي ُن�صِ

:
)6(

 اإليه
ّ
الذي ن�صبه الميمني

ـــي ـــون ـــِرُف ـــاْع ـــُف الـــَعـــ�ـــشـــيـــرِة ف ـــْي ـــشَ ـــنـــاَمـــااأَنــــــا � ـــــــُت الـــ�ـــشَّ يْ ـــــــَذرَّ ــــد تَ ُحــــمــــيــــداً ق

ريَّ  َمْخ�صَ  في الَوْهِم اأنَّ الزَّ
َّ
ولم ين�صبه اأحد ِمَن القدماء اإلى ابن ثور، واإنَّما اأَْوَقَع الميمني

ه؟ 
ُ
َفَته، اأُهَو ابُن ثور اأم غير ن �صِ

ِّ
ي
َ
 اإلى )حميد( من غير اأن ُيب

)7(
ن�صب البيت في اأ�صا�ص البالغة

موؤلِّف  َتُه 
َ
اأَْثب كما   

ّ
الَكْلِبي َبْحَدل  بن  ْيث 

َ
ُحر بن  لحميد  والبيت  ثور؛  ابُن  اأّنه   

ّ
الميمني فظنَّ 

.
)11(

 والبغدادّي
)10(

غاني ، وال�صَّ
)9(

ي
ّ
، واأبو المر�صد المعر

)8(
)نقائ�ص جرير والأخطل(

:
)12(

ا ُيْلَحق بهذا الق�صم قوُل ال�صاعر وممَّ

ــــَكـــــاأْنـــــا ـــــــْن ُقـــَلـــِلـــْه َفــــَظــــَلــــْلــــنــــا ِبـــــنـَــــْعـــــَمـــــٍة واتَـّ ــــــاَلَل ِم ــــــَح ــــا ال ــــن ــــِربْ ــــشَ و�

)1(  عيون الأخبار 223/3. 

البخالء: 38.  )2(

انظر مثاًل الل�صان )خر�ص(.  )3(

اب )عمر�ص(.
َ
انظر التكملة والذيل وال�صلة )حلد( و)عقف( و)حمم( والُعب  )4(

ب اإىل حميد ولي�ص له. )5(  انظر تخريج القطع: 4، 6، 8، 10، 12، 28، 30، 31 ّما ُن�صِ

ديوان حميد بتحقيق امليمني: 133. وانظر ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له: القطعة: 27، البيت: 1.  )6(

اأ�صا�ص البالغة )ذرى(.  )7(

يث يف )ديوان �صعراء بني كلب(.
َ
)8(  نقائ�ص جرير والأخطل: 26. وانظر ترجمة حميد بن ُحر

تف�صي اأبيات املعاين من �صعر اأبي الطيب: 20.   )9(

)10( التكملة والذيل وال�صلة 188/6.

)11( خزانة الأدب 242/5.

ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له: القطعة: 18، البيت: 1.  )12(
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لَجميل  ثور، وقيل  بن  د 
ْ
»لُحَمي فقال:  َه 

َ
ب

َ
وَن�ص ن�صاف(  الإِ )م�صاِهِد  اأن�صده �صاحُب  فقد 

في  ق�صيدة  من  بثينه  لَجميل  البيت  ، وهذا 
)2(

د
ْ
ُحَمي اإلى  باء  األف  في  ب  وُن�صِ  ،

)1(
َمْعَمر« ابن 

د، َوُظنَّ اأنَّه حميد بن ثور.
ْ
ف ا�صُم َجميل اإِلى ُحَمي

ِّ
، َفُحر

)3(
ديواِنه

ْيِن اإِلى قبيلٍة واِحَدٍة؛ هي 
َ
اِعر َبْت ن�صبُته لْنِت�صاِب ال�صَّ

َ
َطر  واأما الق�صم الّثاِني فهو ق�صٌم ا�صْ

:
)4(

عة واحدة؛ وهي التي مطلعها قبيلة بني هالل، ولم َيَقع هذا الِق�صم اإل في ُمَقطَّ

ـــٍد ُمـــَحـــمَّ اأُمُّ  ـــْخـــِل  ـــبُ ـــال ب ــــــــــَرْت  اأََم ـــَدالــقــد  ـــَم ــِل اأَْح ــْخ ــبُ ــي عــلــى ال ــثِّ ــُت لــهــا ُح ــْل ــُق َف

فقد ن�صبها اأبو تمام اإِلى يزيد بن الجهم الهاللي، وتبعه في ذلك المرزوقي في �صرحه على 

، غير اأن التبريزي عّقب على ن�صبتها في �صرح الحما�صة بقوله: »وُتروى لحميد 
)5(

الحما�صة

ت الأبيات اإليه بال 
َ
ب ِجم لحميد في معجم الأدباء، َفُن�صِ

ْ
، ثم جاء القرن ال�صابع فُتر

)6(
ابن ثور«

.
)7(

اإ�صارة اإلى يزيد بن الجهم

الذي  َمن  ن 
ِّ
ي
َ
ُيب لم  فاإنه  ثور«؛  بن  الأبيات »تروى لحميد  اأن  ه على 

ّ
نب التبريزّي  اأن   ومع 

ما وقفنا  واإذا  اإلى حميد؛  ن�صبها  َمْن  المتقّدمة عليه على  الم�صادر  في  اأقف  له، ولم  يرويها 

ح  جَّ َ
َتها اإليه، وِمَن الُمر

َ
ِجم َيْمَح�ُص ن�صب

ْ
على ترجمة حميد في )معجم الأدباء( وجدنا الُمَتر

ه على اأنها تن�صب اإلى حميد غيره فيما نعلم، فاجتزاأ 
ّ
اأنَّه ا�صتفاَد ِمن عبارة الّتبريزي؛ لأّنه لم ينب

َتها اإلى حميد واأَهمل الإ�صارة اإلى يزيد؛ ونجد هنا اأربعة اأمور ت�صّعف ن�صبَتها 
َ
ب

ْ
ِجمُ ِن�ص

ْ
الُمَتر

اإلى حميد: الأّول اأّن هذا الجزء الذي ُترِجم فيه لحميد من معجم الأدباء جزء مد�صو�ص، كما 

ِجم فيما رّجحنا لم ين�ّص على َمْن 
ْ
، والثاني اأّن التبريزّي الذي نقل عن الُمَتر

)8(
و�صفه الميمني

 
ّ
ران عن اأبي تّمام والمرزوقي َع هذا الجزء متاأخِّ ن�صبها اإلى حميد، والثالث اأّن التبريزيَّ َووا�صِ

م�صاهد الإن�صاف: 142.  )1(

األف باء 407/2.  )2(

ديوان جميل بثينة: 187 وانظر تخريجاته.  )3(

الق�صيدة: 20، البيت: 1.  )4(

�رسح ديوان احلما�صة  للمرزوقي: 1729.  )5(

�رسح ديوان احلما�صة  للتربيزي 4/ 250.  )6(

)7(  معجم الأدباء 11: 11.

ديوان حميد - بتحقيق امليمني: 5.  )8(
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بيات  َب اأََحَد الأَ
َ

ّي َن�ص
ِّ
اللََّذْيِن َمَح�صا ن�صبَتها اإلى يزيد ولم ُي�صيرا اإلى حميد، والرابع اأّن ابَن بر

ح ن�صبَة الأَبيات اإلى يزيد بن الجهم  ؛ فِمْن ذلك كلِّه نرجِّ
)1(

اإلى يزيد فيما نقل عنه ابن منظور

بني  اإلى  ْيِن 
َ
اعر ال�صَّ ِكال  انت�صاب  اإِلى  يرجُع  ال�صطراب  في هذا  ال�صبب  اأّن  ، ونرى 

ّ
الهاللي

هالل.

 واإذا كان الق�صم الأول من اأق�صام ال�صعر الذي ا�صطربت ن�صبُته يرِجع اإلى ت�صاُبه الأ�صماء، 

اإِلى ت�صاُبه  ْيِن من قبيلة واحدة، فاإِن ق�صمًا ثالثًا يرجع 
َ
اإلى َكْوِن ال�صاعر والق�صم الثاني يرجع 

:
)2(

ة حميد
ّ
الق�صاِئد مْن حيث الوزن والقافية؛ فِمن ذلك هذا البيت الم�صهور من ميمي

ــلــٌة ــي ــــــْوٌم ول ـــراِن يَ ـــ�ـــشْ ـــَع ـــَث ال ـــبَ ـــْل ــــــْن يَ ــَمــاَولَ تَــيَــمَّ مـــا  ـــــْدِركـــــا  يُ اأَْن  َطـــَلـــبـــا  اإِذا 

التي  �ِص  الُمَتَلمِّ ُة 
َّ
َمِعي �صْ

اأَ فيه  ْوَقَعُه  اأَ َوْهٌم  وهو   ،
)3(

المتلّم�ص اإلى  الزمخ�صرّي  ن�صبه  فقد 

:
)4(

َمْطَلُعها

ـــــــي ِرجـــــــاٌل َولَـــــــْن تَــــَرى ـــي اأُمِّ ـــُرن ـــيِّ ـــَع َمــــايُ يـَـــتـَـــَكــــرَّ ـــــــــاأَْن  ب اإلَّ  ـــــــــَرٍم  َك اأَخــــــــا 

عن  م�صافر  ابن  بروايِة  مو�صعه  في  ته 
ّ
ميمي في  ورد  لأّنه  فيه؛  �صّك  ل  لحميد  والبيُت 

ب في �صائر الَم�صادر  الأَ�صمعي، وفي )منتهى الطلب( و)الإ�صعاف( و)الو�صيط(، وكذلك ُن�صِ

اإِلى حميد، وهي تزيد على ثالثين م�صدراً.

:
)5(

ومن ذلك اأي�صًا هذا البيت الذي ن�صبه الَجْوهرّي اإلى الخن�صاء

اأَبْـــــــَرَزِنـــــــي الـــــِخـــــْدُر  مــــا  اإِذا  ــــى  ـــ�ـــصَِحــــتَّ ـــْل ـــــــٍة َج ـــــــَزْولَ ــــــاُل ِب ج ــــــرِّ ـــــَذ ال ـــــِب نُ

 على وهِم الجوهرّي في ن�صبته اإلى 
)7(

ّي فيما نقل عنه ابن منظور
ّ
 وابن بر

)6(
غاني ه ال�صَّ

ّ
ونب

الخن�صاء، ويرجع ذلك فيما اأرى اإلى وحدة الوزن والروّي بين هذا البيت وق�صيدٍة للخن�صاء، 

الل�صان )�صقط(.  )1(

الق�صيدة: 69، البيت: 9.  )2(

اأ�صا�ص البالغة )ع�رس(.  )3(

الأ�صمعيات: 244، وديوان املتلم�ص: 14.  )4(

)5(  ال�صحاح )جل�ص(.

التكملة والذيل وال�صلة 334/3.  )6(

الل�صان )جل�ص(.  )7(
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:
)1(

ّي منها قوَلها في هجاء دريد بن ال�صّمة
ّ
اأن�صَد ابُن بر

ــــي َخـــاِطـــبـــاً ــــْوِم ـــُخ َق ـــْي ـــشَ ـــــــي اأَتـــــاِنـــــي � ـــْر�ـــصِاإِنِّ الـــ�ـــشِّ ـــَل  ـــشِ ـــا� ن الــــــُمــــــرْوَءِة  َرثَّ 

ٍة َمـــْمـــُكـــوَرٍة ــِجــيــُع ِلــــُحــــرَّ ـــ�ـــصَ الــ�ــشَّ ـــْئ ــــ�ــــصِِّب ــــَم ـــــظـــــاِم لــــــذيــــــذِة الْ ـــــِع ـــــــــا ال َريَّ

عاِت ِديواِنها.
َ
عر في َطب ولم َيِرْد هذا ال�صِّ

:
)2(

َب في كتاب �صيبويه اإِلى حميد بن ثور ومن ذلك هذا البيت الذي ُن�صِ

َوِعــــْلــــَقــــٍة اإِزاٍر  ِفـــــي  اإِل  ـــَي  ــــ ه ــاَومــــــا  ــَم ــَع ــْث ــــيِّ َخ ـــى َح ـــَل ـــــِن َهــــّمــــاٍم َع ـــاَر ابْ ـــغ ُم

 .
)5(

ّ
ْو�صي

َ
َطْلي

َ
يد الب

ِّ
 وابن ال�ص

)4(

ّ
يرافي

ِّ
 وابن ال�ص

)3(
ّجاج  وتبَع )الِكتاَب( في ذلك كّل ِمن الزَّ

 فقاَل ُمَعلِّقًا على 
ّ
يرافي

ِّ
 في نقِده ابَن ال�ص

ّ
ه على ذلك الُغْنِدجاني

َّ
، َنب

ّ
لي

ْ
ّماح الُعَقي واإّنما البيت للطَّ

ُلها: ُة التي اأوَّ
َّ
 ق�صيدُة ُحميٍد الميمي

ِّ
يرافي

ِّ
 ابَن ال�ص

َّ
ن�صبِته اإِلى حميد بن ثور: »َغر

ــٍم ــاِل ــش � اأُمُّ  ـــَمـــْت  يَـــمَّ اأَنّــــــى  ــــَع  بْ ــــرَّ ال ـــِل  يَــتَــَكــلَّــَمــا�ـــشَ ْن  اأَ ـــِع  بْ ـــرَّ ـــل ل عـــــــاَدٌة  ـــــــْل  َوَه

 وهو 
ّ
ِلي

ْ
ّماح بن عامر بن الأعلم بن ُخَوْيِلد الُعَقي ُت للطَّ

ْ
ي
َ
مَ اأنَّ هذا البيَت منها، والب َفَتَوهَّ

:
ّ
لي

ْ
ّماح الُعَقي عاٌت ِح�صان... قال الطَّ �صاِعر ُمِجيد، وَلُه ُمَقطَّ

ــا ــَه ــالُ ــَخ تَ داٍر  ـــَم  ـــشْ َر� ــمــى  ــْل ــ�ــشَ ِل ُمــنَــْمــنَــَمــاَعــــَرْفــــُت  ـــاً  ـــاب ـــت ِك اأَْو  ـــــنٍّ  ِج ــــَب  ــــالِع َم

ـــُه ـــاأَنَّ ـــبـــاُب ك ــمــى والـــ�ـــشَّ ــْل ــ�ــشَ ـــاَوَعــــْهــــِدي ب َم ـــوَّ ـــَق ـــتَ ــــــــٍة َف ـــــي َريَّ ـــا ِف ـــم ـــٌب نَ ـــي ـــشِ ـــ� َع

ــــْوَذٍر و�ــــشَ ـــــــٍر  ِوثْ ذاُت  اإِلَّ  ـــــَي  ِه ـــــا  ــاَوم ــَم ــَع ــْث ــى َحـــــيِّ َخ ــل ــــاٍم ع ـــــِن َهــــمَّ ـــاَر ابْ ـــغ ُم

.
)6(

..... )الأبيات(«

:
)7(

ومثُله اأَي�صًا هذا البيت

�رسح �صواهد الإي�صاح: 578.  )1(

)2(  كتاب �صيبويه 235/1. وانظر: ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له: القطعة: 18، البيت: 1.

اإعراب القراآن 87/1.  )3(

�رسح اأبيات �صيبويه 347/1.  )4(

املثّلث: 293/2.  )5(

فرحة الأديب: 84.  )6(

)7(  ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له: القطعة: 25، البيت: 1.
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لَـــْعـــَلـــٍع ـــــــْوَم  يَ ــــٌر  عــــاِم ـــا  ـــنّ ِم ذاَق  ــــْد  ــــَق ــمــالَ ــمَّ �ــشَ بـــالـــَكـــفِّ  ُهــــزَّ  مـــا  اإِذا  ــاً  ــام ــش ــ� ُح

 ،
)1(

الأثير ابن  َنَقَل عن  اأّنه  ُتوِهُم  ِعبارة  اإِلى حميد بن ثور في  ة 
ّ
ابُن منظور مر ه 

َ
ب

َ
َن�ص فقد 

ه 
ّ
نب وقد   ،

)2(
الجوهرّي عن  نقاًل  اأبيات  ثالثة  �صمن  الِجّن  عبد  ابِن  اإلى  اأُخرى  ة 

ّ
مر ُه 

َ
ب

َ
وَن�ص

بيدّي على اأَّنه لبن عبد الجّن، فقال: »واأن�صد الجوهرّي لـ)ال�صاعر(، وهو عمرو بن عبد  الزَّ

ّد فيها عمرو 
ُ
. وهي اأبيات َير

)3(
ُه في الل�صان لحميد بن ثور: )البيت(«

َ
ب

َ
الجن التنوخي، وَن�ص

َخَلَف على  الِجّن  ابُن عبِد  الأَبر�ص، وكاَن  اأُْخِت جذيمَة  ابِن  اللَّْخمي  على عمرو بن عدّي 

.
)4(

الُمْلِك بعَد َجِذيمة، فناَزَعه عمرو بن عدّي

 اإلى حميد بن ثور:
)6(

 والزمخ�صرّي
)5(

وكذلك البيت الذي ن�صبه اأَبو اأحمد الع�صكرّي

ــمــا ــيَّ َه ُهـــــنَّ  ـــا  م ــــــْدِر  يَ لـَــــْم  َمـــــْن  َهـــــيَّ  ــااأَل  ــَم ــَل َويْ ُهــــنَّ  ـــــْدِر مــا  يَ لَــــْم  امِّ مــن  ــــــُل  َوَويْ

 بنا 
ّ
 -وقد مر

ّ
غاني د«، ولكّن ال�صَّ

ْ
 اإلى »ُحَمي

)8(
حاح  وفي ال�صِّ

)7(
ب في كتاب العين وُن�صِ

ٍد كان َلَدْيِه- نقل ن�صَّ الجوهـرّي في ال�صحاح وعّلق عليه بقوله: »ولي�ص البيُت 
ْ
اأَنَّ ديواَن ُحَمي

 قوُل 
ّ
غاني . ويوؤّكد ما ذهب اإليه ال�صّ

)9(
ث، فاأن�صده له..«

ْ
لحميد، واإّنما اأخذه من كتاب اللَّي

ه: لم اأَجده  حاح ما ن�صُّ بيدّي بعدما اأَن�صد البيَت لحميد بن ثور: »ووجدُت في هام�ص ال�صِّ الزَّ

الأَرقط  اإلى حميد  ، ومرة 
)11(

ثور اإلى حميد بن  ة 
ّ
ه مر

َ
فن�صب ابُن منظور  واأَما   .

)10(
�صعره« في 

الل�صان )لعلع(، ول ي�صت�صهد ابُن الأثي به يف النِّهاية يف غريب احلديث؛ فلعّل ابَن منظور نقل كالَم ابن الأثي عن   )1(

حاح، ون�صبه هو اإىل حميد؛ لأَنَّ اجلوهريَّ اأن�صده بال ن�صبة. )لعلع( ثم ا�صت�صهد بالبيت من ال�صِّ

فًا عن ابن عبد اجلّن.
َّ
ر )2(  الل�صان )اأبل(، ون�صبه يف مادة )ن�رس( اإىل »عبد احلق« حُمَ

التاج )لعلع(.  )3(

معجم ال�صعراء: 18، وتاريخ الطربي 622/1.  )4(

)5(  �رسح ما يقع فيه الت�صحيف والتحريف 313/1.

الفائق 187/3.  )6(

العني 319/3.  )7(

ال�صحاح )ويح(.  )8(

)9( التكملة والذيل وال�صلة 128/2.

)10( التاج )ويح(.

)11( الل�صان )ويح(.
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بيدّي،  والزَّ  
ّ
غاني ال�صّ ما ذكره  بدليل  ثور  بن  لي�ص لحميد  البيت  فهذا   ،

)1(
ّي

ّ
بر ابن  نقاًل عن 

الذي  لب(  الطَّ )منتهى  في  َيِرْد  لم  واأَّنه  ة، 
ّ
الميمي على  �صرحه  في  لم ين�صده   

ّ
الأ�صمعي واأنَّ 

 بنا. وقد يكون البيُت 
َّ
خ ديوانه كما َمر

َ
ه ما اختاَره ِمن �صعر حميد من اإِحدى ُن�ص

ُ
اأَخذ �صاحب

ُته البيَت اإِلى الأَرقط ُمتاَبَعًة 
َ
ّي، ولكّننا ل َناأَْمُن اأَْن تكوَن ن�صب

ِّ
لحميد الأَرقط كما َذَهَب ابُن بر

ُه اإلى »حميد« َظّنًا ِمْنه اأنَّ الجوهريَّ َعَنى بِه الأَرقَط.
َ
ب

َ
، الذي َن�ص للَجْوَهِريِّ

:
)2(

ومنه اأي�صًا هذا البيت الذي ن�صبه الطبرّي اإلى حميد بن ثور

ــْن ــُك يَ ـــْم  لَ ـــــَك  اأُمَّ ــوَن  ــشُ ــ� ــْم ــَخ ال كــانَــِت  َطـــِبـــيـــُباإِذا  تـَــــُمـــــوَت  اأَْن  اإِلَّ  ـــــَك  ـــــداِئ ِل

 عبِد اهلل بن اأيّوب 
ّ
ِمي

ْ
، واإِنما هو لأبي محّمد التَّي

)3(
 في تف�صيره

ّ
و�صي وَتِبعه في ذلك الطُّ

ِت اإِلى ُحَميد فيما اأَرى 
ْ
ي
َ
ُب في ن�صبِة الب

َ
ب

َّ
؛ ويرِجُع ال�ص

)4(
َتها له عدٌد ِمن الَم�صاِدر

َ
من اأَبيات اأَْثب

:
)5(

ة حميد
ّ
اإلى بائي

ــٍر ــاِم ــــَن ع ـــَت ابْ ـــْف ـــِريـــُبَعــَلــى َطــَلــَلــْي ُجـــْمـــٍل َوَق ـــدى والـــــَمـــــَزاُر َق ـــْع ـــَت تُ ـــْن ــــــْد ُك َوَق

باِب. ِر وذهاِب ال�صَّ
َ
ها َعن الِكب ث حميد في بع�صِ ه، ويتحدَّ فهي من الوزن والروّي نف�صِ

:
)6(

 لحميد بن ثور
ّ
ومنُه اأي�صًا هذا البيُت الذي رواه اأَبو عمرٍو ال�ّصيباني

ـــاً َكـــاأَنَّـــَهـــا ـــب ــَن ُزْغ ــْف ــَل ــْخ ــتَ ــشْ ــا ا� ــم ـــــوُبيـُــِغـــْثـــَن ِب ـــــُل ًة وتَ ــــــــــرَّ ــــى َم ــــظَّ ــــَل ــــــــــراٌت تَ ُك

 ،
)7(

 في و�صف القطاة
ّ
 في اأبياته التي اأَن�صدها له الأَ�صفهاني

ِّ
لولي

َّ
ِر ال�ص

ْ
واإِنما البيُت للُعَجي

فيها  ي�صف  التي  ته 
ّ
بائي اأبيات  اأحد  اإلى  يرجع  حميد  اإلى  البيت  ن�صبِة  في  بب 

ّ
ال�ص اأنَّ  واأرى 

:
)8(

القطاة، وهو قوُله

الل�صان )هيا(.  )1(

)2(  تف�صي الطربي 48/1. وانظر: ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له: القطعة: 2، البيت: 1.

التبيان يف تف�صي القراآن 22/1.  )3(

انظر تخريج القطعة )2( ّما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له.  )4(

الق�صيدة: 2، البيت: 1.  )5(

ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له: القطعة: 3، البيت: 1.  )6(

الأغاين 263/8.  )7(

الق�صيدة: 2، البيت: 65.  )8(

Homaid_Bin_Book.indb   99 7/11/10   2:36 PM



100

ـــاكـــيـــَن ُدونَـــهـــا ــــاً َمـــ�ـــشَ ــــِه ُزغــــب ـــُبتُـــغـــيـــُث ب ـــي ــــوُن َرغ ــــي ــــُع ــــاُه ال ــــخــــطَّ ــــا تَ ــــــاًل م َم

وهو  المو�صوع،  ت�صاُبه  ذلَك  اإِلى  ي�صاُف  واحٍد،  وَرويٍّ  واحٍد  وزٍن  ِمن  فالق�صيدتان 

ى ذلك اإِلى هذا الوهم. دَّ
ُف القطاِة، فاأَ َو�صْ

َطِرب الّن�صبة كما لحظنا   والتَّ�صاُبه في الَمْو�صوعاِت يعدُّ �صببًا لق�صٍم رابٍع من ال�ّصعر الُم�صْ

 ،
)1(

فيل  اإلى عامر بن الطُّ
ُّ
ُزوقي

ْ
ن الّلَذْين ن�صبهما الَمر

ْ
ابق، وكما في هَذْيِن البيَتي

ّ
في البيت ال�ص

:
)2(

وُهما

ــتَــى ــَف ــْل ِل الـــَمـــكـــاِره  ــصِ  ــ� ــْع بَ فــي  اهللُ  ــى  ــشَ ــ� ـــَوى مــا يُـــحـــاِذُرَق ـــَه ــصِ ال ــ� ــْع ـــٍد َوفــــي بَ ِبـــُر�ـــشْ

قـــاَدِنـــي  ـــــــُف  الإِلْ اإذا  اأنِّـــــي  ــي  ــم ــَل ــْع تَ ــــــْم  ــُراأَلَ ــاِئ ـــاُد والإِلْـــــــُف ج ـــق اإِلـــــى الــــَجــــْوِر ل اأن

تان في اأ�صِل ديوان عامٍر الذي �صنعه اأبو بكر بن الأنبارّي، واإنما ا�ْصُتْدِركا 
ْ
ي
َ
ولم َيِرد الب

ب  ٌء، ولم َيْن�صِ
ْ
، ولي�ص لعامٍر في ديوانه على هذه القافيِة �َصي

)3(
على الّديوان نقاًل عن الحما�صة

التي  الحما�صة  ن�صخ  اإحدى  اأّن  ذلك  اإِلى  اأَ�صفنا  فاإِذا   ،
ّ
زوقي

ْ
الَمر غير  عامر  اإِلى  ِن 

ْ
َتي

ْ
ي
َ
الب اأَحد 

ترجع اإلى القرن الخام�ص قّدمت للبيتين بالعبارة: »وقال عامر بن الطفيل، وقيل لحميد بن 

ِن، واأنَّ 
ْ
 َقِلَقي

َ
ِن غير

ْ
َني  ُمَتَمكِّ

)5(
ِن َوَردا مع اأبيات اأُخرى في عدٍد من الم�صادر

ْ
َتي

ْ
ي
َ
، واأنَّ الب

)4(
ثور«

نَُّهَما لحميد بن ثور، واأَنَّ  ت الأَبيات اإِلى حميد، فاإِنَّ ذلك يجعلنا نرّجح اأَ
َ
ب

َ
هذِه الم�صادر َن�ص

ه 
ُ
م �صعر َيتَّ�صِ اإِذ  اِهرة فيهما كاَنْت ِمن دواعي ن�صبتهما اإلى عامر؛  ِة الظَّ ُروَح الحما�صة والُفُتوَّ

وح لَكْوِنه ِمن ال�ّصعراء الُفر�صان.
ُّ
بهذا الر

:
)6(

 ومن ذلك اأي�صًا هذان البيتان الّلذان ن�صبهما اأبو بكر بن الأنباري اإلى حميد بن ثور

)1(  �رسح ديوان احلما�صة، للمرزوقي: 712.

الق�صيدة: 33، البيتان: 4-3.  )2(

ديوان عامر بن الطفيل: 75.  )3(

هـ   1401 الريا�ص،  �صعود،  بن  حممد  الإمام  جامعة  من�صورات  ع�صيالن،  اهلل  عبد  د.  بتحقيق   ،361/1 احلما�صة    )4(

/1981 م.

الزهرة 273/1، وحما�صة اخلالديني 41/1، وتاريخ دم�صق 341/5، و�رسح نهج البالغة 171/5.  )5(

،26 القطعة:  له:  ولي�ص  حميد  اإىل  ن�صب  ما  وانظر:   .410 الطوال:  بع 
ّ

ال�ص الق�صائد  و�رسح   ،208/1 الزاهر   )6( 

البيتان: 1، 2.
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ــــُه لَ يُــــقــــاَل  اأَْن  اأَخـــــــــاَك  ــــْط  ــــِب ــــْغ تَ ـــاَل  ـــَم ـــَك ـــــِرِه َح ـــــْم ـــــُع ــــى ُفــــــــالٌن ِل اأَْمــــ�ــــشَ

ـــْد ـــَق ـــَل َف ُعــــــْمــــــِرِه  ــــــوُل  ط ُه  ـــــرَّ ـــــشَ � ــِلــَمــااإِْن  ـــا �ــشَ ــــوُل َم ـــِه ُط ـــَوْج ـــَحـــى َعــَلــى ال اأَ�ـــشْ

اإلى القرن   الذي يرتقي زمن مخطوِطه 
)1(

اأبيات في ديوانه والبيتان لعمرو بن قميئة من 

وابن   ،
)4(

ال�صج�صتاني واأبي حاتم   ،
)3(

تمام اأبي  لَعْمٍرو كّل من  واأثبتها   ،
)2(

الهجرّي ال�صاد�ص 

ه 
َ
ر

َ
ِكب فيهما  َف  َو�صَ اللََّذين  ثور  بن   حميد 

ْ
َتي

ْ
َبي ؛ ولعل 

)7(

ّ
ُزباني

ْ
والَمر  ،

)6(
والبحترّي  ،

)5(
قتيبة

:
)8(

 تداُوُلهما في كتب الأدب
َ
 طول عمره على ب�صِره وَكُثر

َ
واأثر

ــٍة ــحَّ �ــشِ ـــَد  ـــْع بَ َرابـَـــِنــــي  قـــد  ـــِري  بـَــ�ـــشَ ــااأََرى  ــَم ــَل ــشْ ــ� َوتَ ــحَّ  تَــ�ــشِ اأْن  داًء  ـــبُـــَك  َوَحـــ�ـــشْ

ـــٌة ـــَل ولَـــْي يَــــــْوٌم  ـــراِن  ـــ�ـــش ـــَع ال ـــُث  ـــبَ ـــْل يَ ــَمــاَول  تَــيَــمَّ مـــا  ـــــْدِركـــــا  يُ اأَْن  ـــا  ـــبَ ـــَل َط اإذا 

تا حميد 
ْ
 َعْمرٍو هما َبي

ْ
َتي

ْ
لعّلهما اأَْوَقَعا ابَن الأَنبارّي في الَوْهم، فذهب به الّظّن اإلى اأّن َبي

ن.
ْ
يَدَتي ِوّي في الَق�صِ

َّ
ح ذلك الَوْهم اأي�صًا اتِّفاُق حرِف الر ِلَت�صاُبِه المو�صوع، َوُرّبما ر�صَّ

:
)9(

ِته في و�صف الذئب
َّ
ن من عيني

ْ
َتي

ْ
ي
َ
ونجد في �صعر حميد هَذْين الب

ـــا تَـــعـــاَديَـــا ـــــَك لـَـــْحــــيـَـــْيــــِه َفـــَلـــمَّ ـــــالُد بَـــالِقـــُعَوَفـــــكَّ ـــــِب ــــى وال ــــع ـــــمَّ اأَْق ــــاأَى ثُ ــــشَ �

ــــَرُه ــــْي ـــــــــــَع َغ ــــــمَّ اأَْزَم ـــــٍر ثُ ـــــاأَْم ــــمَّ ب ـــــ ـــُعَوه وا�ـــشِ ـــَو  ـــْه َف ًة  َمــــــرَّ ِرْزٌق  �ـــشـــاَق  َواإْن 

؛ وابُن َعْنقاء 
)10(

ْمَن اأبياٍت لبن َعْنقاَء الَفَزاِرّي ي�صف فيها الّذئب اأي�صًا َوَنِجُدهما اأي�صًا �صِ

ن، 
ْ
ِعهما في ِكال الق�صيدَتي ناِن من مو�صِ ، والبيتان ُمَتَمكِّ

)11(
م، اأَدَرَك الإِ�صالَم َكبيراً

َ
ر  ُمَخ�صْ

ٌ
�صاعر

ديوان عمرو بن قميئة: 40.  )1(

ديوان عمرو بن قميئة؛ مقدمة املحقق: 18.  )2(

�رسح ديوان احلما�صة، للمرزوقي: 1132.  )3(

رين: 112. كتاب املَُعمَّ  )4(

)5(  ال�صعر وال�صعراء: 212. وَوِهم ابُن قتيبة فن�صبه يف املعاين الكبي )1217 و1222( اإىل الكميت بن زيد.

حما�صة البحرتي: 18.  )6(

)7(  معجم ال�صعراء: 4.

الق�صيدة: 69، البيتان: 9-8.  )8(

الق�صيدة: 44، البيتان: 27، 29.  )9(

)10( انظر املوؤتلف واملختلف: 237، واأمايل املرت�صى 212/2 واحلما�صة الب�رسية 340/2.

معجم ال�صعراء: 199.  )11(
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اأَْن  َعد 
ْ
َتب

ْ
ذ ِمَن الُم�ص اإِ اإِلى ق�صيدِته؛  ُهما  ْيِن اأَخذ البيتين عن الآخر و�صمَّ

َ
ول ندري اأّي ال�ّصاِعر

ِن ِمْن َقبيِل اتَّفاِق الَخواِطر؛ وقد تكوُن 
ْ
ٍف في الق�صيدَتي

ْ
ِن حرفًا ِبَحر

ْ
ي
َ
ِن ُمَتتاِلي

ْ
َتي

ْ
يكوَن ُوروُد َبي

واة.
ُّ
ن ِمن ِفْعِل الر

ْ
اإِ�صاَفُتهما اإلى اإحدى الق�صيدَتي

وَعَدِم  الَوْهِم  اإِلى  �صببه  ِجع 
ْ
وَير النِّ�صبة،  الم�صطِرب  ْعِر  ال�صِّ ِمن   

ٌ
اأَخير خاِم�ٌص  ٌم 

ْ
ِق�ص َة   وَثمَّ

 :
ّ
 القالي

ّ
ُيْثِبُتها لحميد، فقد قال اأبو علي  

ّ
اأَبياٌت كان الأَ�صمعي ِته؛ َفِمْن ذلك 

َ
ت في ن�صب

ُّ
الََّتثب

ِويها لحميد بن 
ْ
 َير

ّ
ة، وقال لي: كان الأ�صمعي

ّ
ِلي

َ
»وقراأُت على اأبي بكر بن دريد لليلى الأَْخي

ثور الهاللي؛ قال اأبو علي: فكذا َوَجْدُته ِبَخطِّ ابِن َزَكِرّيا َوّراِق الجاِحظ في �صعر حميد:

ــــُه ي َراأْ�ــــشَ ـــِدُم الـــُمـــَلـــوِّ ــــا الـــ�ـــشَّ ــــه ــــا اأَيُّ ـــاِز بـَــِريـــَمـــايَ ـــج ـــِح ـــــْن اأَْهـــــــِل ال ِلـــيَـــُقـــوَد ِم

الذي  �صعر حميد  في  ُيْثِبت  لم   
ّ
الأ�صمعي اأّن  قبل  ِمْن  بنا   

ّ
مر وقد   ،

)1(
)الأَبيات(«  .....

 ،
)2(

لل�ّصّماخ ة 
ّ
ة لحميد ومر

ّ
ِويها مر

ْ
ر

َ
في اإِليه واإِلى غيره،  كُّ في ن�صبتها  َي�صُ �صنعه ق�صيدًة كان 

:
)3(

وهي ذاُت الَمْطَلع

َحــــمــــاٌم ـــــُه  ـــــتَ ـــــنَ ـــــِري َق ــــــــــاَدى  ن ـــوُحاإِذا  ـــُف ـــشَ ـــي َدْمــــــــٌع � ـــِت ـــابَ ـــب ـــ�ـــشَ ــــــرى ِل َج

 هذه الأَبيات في �صعر حميد دليٌل على اأنَّه كان واِثقًا بن�صبتها 
ّ
وبذلك فاإِثباُت الأَ�صمعي

.
)4(

اإِليه، ويوؤّكد ثقّته هذه اأّنه اأن�صد اأحد اأبياتها في كتاب َخْلق الإن�صان ون�صبه لحميد

، وروى ابُن 
)5(

ة
َّ
ِلي

َ
لى ليلى الأَْخي ها اإِ َب الأَبيات اأَو بع�صَ

َ
 اأّن عدداً كبيراً ِمن العلماء َن�ص

َ
ر

ْ
 َغي

:
)7(

، وهو
)6(

ّ
ني

ْ
َمَحاِن الَقي عبد رّبه اأََحَد اأَبياِتها لأَبي الطَّ

ــا ــَه ــتُ ــْب ــشِ ــ� ـــوُل َح ـــم ـــُح ـــا تـــخـــايَـــَلـــِت ال ـــمَّ ـــالَ ـــوَم ـــُم ـــْك ـــــَة نـــاِعـــمـــاً َم ـــــَل ـــــاأَيْ ـــــــــاً ِب َدْوم

َمحان؛ وروى اأَبو هالل الع�صكرّي  ه اإلى اأَبي الطَّ
ْ
ب ه لم ين�صِ

َ
وهو َوْهٌم ِمنه؛ لأَنَّ اأحداً غير

)1(  الأمايل 248/1. وانظر: الق�صيدة: 70، البيت: 3.

انظر بداية احلديث عن )توثيق �صعره( من هذا الف�صل.  )2(

الق�صيدة: 11. البيت: 1.  )3(

خلق الإن�صان: 216.  )4(

)5(  انظر تخريج الق�صيدة 69.

العقد الفريد 364/5.  )6(

الق�صيدة: 70، البيت: 1.  )7(
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:
)2(

، وهو
)1(

بيتًا اآخر للَخْن�صاء

ـــُه ـــخـــالُ ــــُه الــَقــمــيــ�ــصُ تَ ــــْن ٍق َع ــــــرَّ ــــــَخ �َشقيماَوُم ـــاِء  ـــي ـــَح ال ِمــــن  ـــوِت  ـــي ـــبُ ال ــــَط  َو�ــــشْ

عاِت ديواِنها.
َ
وهو َوْهٌم اأي�صًا لم ُي�صاِرْكه فيه اأَحد، على اأنَّ البيَت لم يِرد في اأيٍّ ِمْن َطب

 اإذاً فالق�صيدة ُمتنازَعة بين حميد وليلى الأخيلية، ولنا اأن نرجح ن�صبتها اإلى حميد لعّدة 

ُرواة  اأقدَم  كونه  اإلى  اإ�صافًة  ال�صعر،  رواية  في  هو  َمْن  وهو   - 
ّ
الأ�صمعي اأّن  الأّول  اأ�صباب: 

وافق   
َّ
الُغْنِدجاني الأ�ْصَوَد  اأّن  والثاني  �صنعه،  الذي  حميد  �صعر  ديوان  في  َتها 

َ
اأَْثب  - الق�صيدة 

ابن  ن�صبة  ُمعلِّقًا على  اإلى حميد، فقال  ن�صبتها  لليلى، واأكدَّ  الق�صيدِة  ، فنفى كوَن 
ّ
الأَ�صمعي

ال�صيرافي اأحَد اأبياتها اإلى ليلى: »َمْعِرَفُة هذا ال�صعر وَما فيه من النَّ�صيب عزيز؛ لي�ص البيُت لليلى 

الأخيلية، بل هو لحميد بن ثور في كلمته التي اأولها:

ــهــا ــتُ ــْب ــ�ــشِ ـــوُل َح ـــُم ـــُح ـــِت ال ـــَل ـــايَ ـــَخ ـــا تَ ـــمَّ ـــــَة نـــاِعـــمـــاً َمـــْكـــُمـــومـــا لَ ـــــَل ـــــاأَيْ ـــــــــاً ِب َدْوم

الق�صيدة  من  الأّول  البيت  في  الواِردة  ورَة  ال�صّ اأّن  الثالث  بب 
ّ

وال�ص ؛ 
)3(

اأَبيات« وهي 

:
)4(

رت في �صعِر حميد، وذلك في قوله
َّ
تكر

ـهــا ـــوِل َكــاأَنَـّ ـــُحـــُم ــــى ال ــــــاِء ِبــــجــــاِنــــبـَـــْي َحــــْر�ــــصَِولَــــَقــــْد نَــــَظــــْرُت اإل ــــــش ــــــــُر الأَ� ُزَم

:
)5(

وفي قوله

ـــهـــا ـــاأَنَّ ـــوِل َك ـــم ـــُح ـــــــــاَر ال ـــُت اأَْدب ـــشْ ـــ� ـــاآنَ ـــْم َحـــواِمـــُلـــْهَف ــــْم تـُــَكـــمَّ ـــٍل لَ ـــْخ ـــُف نَ ـــخـــاِري َم

في  ال�صواِعر  �صاأْن  من  لي�ص  والحمول وتحّمِلها  الظعائن  َف  َو�صْ اأنَّ  ذلك  اإلى  وُي�صاف 

ٍء.
ْ
�َصي

قال  فقد  اأبياتها،  بع�ص  ِن على 
ْ
الخاِلِديَّي تعليُق  الق�صيدة  بهذه  يتعلَّق  مّما  َيَدْينا  بين   وبقي 

لليلى   
َ
ال�صعر العلماء هذا  بع�ُص  اأي�صًا، وقد روى  �صعر حميد: »ولحميد  َوُهما يختاراِن من 

كتاب ال�صناعتني: 362.  )1(

الق�صيدة: 70، البيت: 12.  )2(

)3(  فرحة الأديب: 84.

الق�صيدة: 40، البيت: 14.  )4(

الق�صيدة: 61، البيت: 2.  )5(
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الأخيلية:

ـــٍر ـــاِم ع ِمـــــن  ــــــُه  ــــــَط َوَرْه ـــَع  ـــي ـــَخـــل ال ـــصَ ُجـــــوؤُْجـــــوؤاً َوَحــِزيــمــااإنَّ  ـــ� ـــِب َكــالــَقــْلــِب اأُلْ

كثيرَة  كانت  لأنَّها  ة؛ 
َّ
ِلي

َ
الأَْخي لليلى   

َ
ْعر ال�صِّ هذا  اأنَّ  فيه  �َصكَّ  ل  الّذي  )الأَبيات(.   .....

وفي   ،
)1(

�صعره...« في  َمَثاًل  حُتِرّي 
ُ
الب بذلك  �صرَب  حّتى  العامريِّين،  ٍف 

ِّ
ُمَطر لآِل  الَمْدِح 

ها على اأَنَّه ُيروى لليلى، 
َّ
ا ال�صعر اأّوًل لحميد وَنب

َ
ب

َ
ف، فالخالِدّيان َن�ص

ِّ
الأَبيات َمْدٌح لآِل ُمَطر

 كاٍف للَقْطِع بن�صبته 
ُ
ر

ْ
ف، وهو دليٌل َغي

ّ
 َقَطعا اأَنَّه لها بدليل اأنَّها كانت كثيرَة المدح لآل مطر

َّ
ُثم

اإِليها، ما لم يكن ِعْنَدُهما دليل اآخر دعاهما اإلى ذلك؛ وقد يكون في ذلك اإِ�صارٌة ِمْنُهما اإِلى 

َتداُخٍل بين اأبياٍت لليلى واأَبياٍت لحميد، واهلل اأَعلم.

ختام  في  جاء  فقد  الفرزدق،  اإِلى  والنِّهاية(  )البداية  في  ْت 
َ
ب ُن�صِ اأبياٌت  اأي�صًا  ذلك   ومن 

 به ر�صي اهلل عنه… وقال الفرزدُق:
َ

الحديث عن قتل عثمان بن عفان: »هذا بع�ُص ما ُرثي

ــْت ــنَ ــَع َظ اأُْظــــِعــــنَــــْت  ـــا  ـــمَّ لَ ـــَة  ـــالَف ـــِخ ال �َشَلُكوااإِنَّ  ــدى  ــُه ال ــَر  ــْي َغ اإِْذ  يَــْثــِرَب  ــــِل  اأَْه َعـــْن 

ـــا ـــهــــ ــم َوَواِرِث ــُه ــْن ْهـــِلـــهـــا ِم ــــى اأَ ـــاَرْت اإِل ـــش ــوا� ــُك ــَه ــتَ انْ مــا  ُعــْثــمــاَن  فــي  اهللُ  َراأَى  ــا  لَــمَّ

ـــًة ـــيَ ـــ�ـــشِ ـــْع ــــــه ُظـــلـــمـــاً َوَم ـــاِفـــكـــي َدِم �َشَفُكوا«)2)الـــ�ـــشَّ َغــيِّــهــم  ِمــن  ــُدوا  ـــ ه ل  َدٍم  اأيَّ 

اِدر الأُْخرى، ول َوَرَد �صيء  ون�صبة الأَبيات اإلى الفرزدق َوْهٌم لم َيِرْد في �صيٍء ِمن الَم�صَ

ر،  منها في ديوان الفرزدق؛ وُي�صاف اإلى ذلك اأّن ن�صبتها اإلى الفرزدق جاَءت في ع�صر متاأخِّ

. وربما 
)3(

 اأبياِت الق�صيدة اإلى حميد
َ
ْت �صائر

َ
ْتها ون�صب

َ
ب

َ
في حين اأّن جميَع الم�صاِدر ال�صابقة َن�ص

ِر والآثار ذهبوا اإلى اأنَّ َقْتَل عثمان كان 
َ
ي

ِّ
رجع ال�صبب في هذا الوهم اإلى اأّن قومًا ِمن اأْهِل ال�ص

:
)4(

حى، وا�صت�صهدوا على ذلك بقول الفرزدق يوَم الأَ�صْ

وانْـــتَـــَهـــُكـــوا ــــوُه  ــــُم ــــَل َظ اإِذ  ـــَة لَــــْيــــَلــــِة الــــنَّــــْحــــِرُعــــْثــــمــــاَن  ـــَح ـــي ـــب ـــشَ َدَمــــــــــُه �

)1(  حما�صة اخلالديني: 43، وانظر ديوان البحرتّي: 1413. انظر: الق�صيدة: 70، البيت: 5.

ح الكتاب وُمَعلِّق حوا�صيه، والق�صيدة: 53، الأبيات: 6-4. البداية والنهاية 197/7، وانظر مالحظة م�صحِّ  )2(

)3(  انظر م�صادر تخريج الق�صيدة.

ديوان الفرزدق 329/1، وانظر الّتنبيه والإ�رساف: 253.  )4(
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:
)1(

 وِمن هذا الِق�صم اأي�صًا اأرجوزٌة َمْطَلُعها

ـــا ـــبَ ـــلَّ ـــَق تَ ــــي  ب ْهــــــُر  الــــــدَّ ـــــذا  ه يـُـــْمــــ�ــــصِ  اإِْن 

اأحَد   
ّ
العيني اأن�صد  فقد  �صبابه،  من  فات  ما  على  ر 

ّ
ويتح�ص ر 

َ
الِكب من  فيها  ال�صاعر  ي�صكو 

 اأبياتها ثم قال: »اأقوُل: قائُله هو معروف بن عبد الرحمن الراجز، وُيقال: قائلُه هو حميد 

ب اإليه غير 
َ

ه على اأّنها ُتْن�ص
ِّ
، ولم اأَقف على اأحد ين�صب الأَبيات اإلى حميد اأو ينب

)2(
ابن ثور..«

ن َمْن الذي ن�صبها اإليه، وقد كان ديواُن حميد من م�صادِره التي اعتمدها 
ّ
ي
َ
 الذي لم ُيب

ّ
العيني

اأّن ن�صبة الأبيات  َلَن�صَّ على ذلك، وهذا يعني   فيه 
َ
ْعر اأّنه وجد ال�صِّ ، فلو 

)3(
في ت�صنيِف كتابه

 الم�صادر التي اأن�صدت �صيئًا من الأرجوزة 
َ
ْن ن�صبها، ويوؤكد ذلك اأّن �صائر اإلى حميد َوْهٌم ِممَّ

. ورّبما كانت كثرة �صكوى 
)4(

ها اإلى معروف بن عبد الرحمن اأو تن�صدها بال ن�صبة
ُ
ب كانت َتْن�صِ

ره على ال�صباب �صببًا لهذا الوهم.
ُّ

ِر وتح�ص
َ
حميد من الِكب

ُطِرب جّداً في ن�صبتها: هذه الأَبيات التي ن�صبها الُجراِوّي  ومن الأَبيات الُم�ْصِكلة التي ا�صْ

:
)5(

اإِلى حميد بن ثور

ـــي ـــاَرت ــــفٌّ َعــــــْن ِزيــــــــــاَرِة ج ــــَع ــا َواإِنِّــــــــــي لَ ـــ ــه ــابُ ــي ــِت ـــــــيَّ اْغ ـــوٌء اإلَ ـــنُ ـــ�ـــشْ ـــَم ـــــــــي لَ َواإِنِّ

لـَـهــا ــــــْن  اأَُك ــــْم  لَ ــا  ــه ــُل ــْع بَ ــا  ــه ــْن َع ــــاَب  غ ــااإذا  ــهـــ ِكــالبُ ــــــيَّ  اإِل تَـــاأْنَـــ�ـــصْ  ــــــْم  َولَ َزوؤُوراً 

اِري اأَحـــــاِديـــــَث بَــْيــِنــهـــــا ــــدَّ ــــال ـــــا ب ــــا اأَن ــا َوم ــيــابُــهـــ ث ـــــــْوٍك  َح يِّ  اأَ ـــــْن  ِم ــــٍم  عــــاِل َول 

ـــــالأَُه ِم ــَك  ــي ــف ــْك يَ ـــِن  ـــْط ـــبَ ال ــــــراَب  ِق ــاَواإِنَّ  ــَه ــابُ ــن ــِت ــــــوِر اْج ــــْوَءاِت الأُم ــَك �ــــشَ ــي ــف ــْك َويَ

 ،
)6(

ّ
 البيَت الرابع اإِلى حميد بن ثور اأي�صًا ب�صندِه اإِلى ابن الأَعرابي

ّ
ِطي

ْ
ُق�ص

َ
ر

َّ
َب القا�صُم ال�ص

َ
وَن�ص

ما ن�صب اإىل حميد ولي�ص له: القطعة: 5، البيت: 1.  )1(

)2(  املقا�صد النحوية 4/ 522، ومثله فوائد القالئد: 377.

املقا�صد النحوية 4/ 597.  )3(

ب اإىل حميد ولي�ص له. انظر تخريج القطعة )5( ّما ُن�صِ  )4(

)5(  احلما�صة املغربية 45/اأ، وانظر: الق�صيدة: 6، الأبيات: 4-1.

الدلئل 62/2/اأ.  )6(
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 اإلى هالل ابن َخْثَعم، 
)3(

 وابن نباتة
)2(

 والمرت�صى
)1(

َب القطعَة كّل ِمن الجاحظ
َ

في حين َن�ص

اإِلى  َت الرابع 
ْ
ي
َ
َب الب

َ
ة اأُخرى َن�ص

ّ
، ومر

)4(
عي اإِلى ب�ّصار بن ب�صر الُمجا�صِ ة 

ّ
ون�صبها ابُن قتيبة مر

 على الختالف في ن�صبتها اإلى هالل بن خثعم 
ّ
ر

َ
ه ابُن عبد الب

ّ
، ونب

)5(
م ]كذا[ هالل بن ُج�صَ

لى رافع بن  ابع اإِ
ّ
، ون�صب �صاحُب مجموعِة المعاني البيت الر

)6(
وب�ّصار بن ب�صر المجا�صعي

.
)8(

، ون�صب ابُن ال�صجرّي القطعَة اإلى ب�صار بن ب�صر المجا�صعي
)7(

�صة
ْ
ُحَمي

ها ما َيُدلُّ على �صاحِبها، فمعانيها مّما يفتِخر به ال�صعراء من مكارم   ولي�ص في الأَبيات َنْف�صِ

اإليهم، وجدنا  ْت 
َ
ب ُن�صِ الذين  ال�صعراء  اأحد هوؤلء  اإلى  ن�صبَتها  نرّجح  اأْن  اأردنا  فاإذا  الأَخالق، 

اأو  اأنَّ معَظم الم�صادر ن�صبت الأَبيات  ْين ي�صُعب الترجيح بينهما: الأَّول هو 
َ
اأَْمر نا بين 

َ
اأنف�ص

اْبُن الأعرابي الذي نقل القا�صم  ها ُهو 
َ
ب

َ
َن�ص َمْن  اأَْقَدم  اأنَّ  اإِلى هالل بن َخْثَعم، والثاني  ها  بع�صَ

د   ب�صنده اإِليه اأنَّه ن�صب البيت الرابع منها اإلى حميد بن ثور، ثم جاء الُجراوّي ليوؤكِّ
ّ
طي

ْ
ُق�ص

َ
ر

َّ
ال�ص

عوبة  ب اإلى حميد؛ وبذلك نجد اأّن الَجْزم بن�صبتها اإِلى اأحد هوؤلء ال�صعراء ِمن ال�صُّ
َ

اأَنَّها ُتْن�ص

بمكان.

:
)9(

ومن الأبيات الُم�ْصِكلة اأَْي�صًا هذه الأبيات

ــْم ــُك ـــــِذي اأَْهـــــــَدى لَ ـــيَّ َعـــَلـــى الَّ ـــِن ــــوا بَ ــــنُ ـــــُديُـــــوِناأَثْ ــــُم ِب ــــُك ــــْع ــــْرِج ـــــــْم يُ ـــــــــُزراً ولَ ُج

ْعــــطــــاُكــــُم ــــــذي اأَ ــــيَّ عــلــى الّ ـــــوا بَــــِن ـــــنُ ــــوِناأَثْ ــــْرُج ــــُع ـــــِة ال ــــــــْوَم الـــــَقـــــِريِّ ِبـــــُرمَّ يَ

ـــاِم كـــاأَنَّـــهـــا ـــن ـــ�ـــشِّ ـــَة ال ـــِرَف ـــشْ ـــ� َجــــَمــــٌل يُــــقــــاُد ِبـــــهـــــــــــْوَدٍج َمـــْظـــُعـــوِنَحـــــْمـــــراَء ُم

ــا ـــ ــه ــِل ــْث ــــي ِم ـــي ِمـــْثـــَلـــهـــا ِف ـــِط ـــْع ـــــاَن يُ ـــا ك َمـــْجـــنُـــوُنم اأَْو  الـــِخـــيـــِم  َكــــريــــُم  اإلَّ 

)6( البخالء: 240، واحليوان 382/2.  )1(

اأمايل املرت�صى 379/1.   )2(

مطلع الفوائد: 107.  )3(

عيون الأخبار 187/3.  )4(

عيون الأخبار 221/3.  )5(

)6(  بهجة املجال�ص 310/2. 

)7(  جمموعة املعاين: 177.

)8(  احلما�صة ال�صجرية: 247.

الق�صيدة: 73، الأبيات: 5-1.  )9(
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ــه ــنُ ــي ــم ـــــِريِّ يَ ـــــَق ـــا يَــــــــْوَم ال ـــه ــُنَجـــــــــاَدْت ِب ــي ــم ــــَر الــــــَغــــــَداَة يَ ــــَم ـــا يـَـــــــَدْي ُع ـــت ـــْل ِك

 
)2(

ّ
ال�صولي ، ون�صبها 

)1(
المنقرّي اللَّعين  اإِلى  الأَخيرة  الثالثة  الأَبياَت  تمام  اأَبو  َب 

َ
َن�ص فقد 

د بن اأيّوب، ون�صب الَهَجرّي الأبيات الخم�صة اإلى حميد بن 
ْ
ي
َ
 لُعب

)4(
رّي

َ
 والُعْكب

)3(

ّ
والحاتمي

 بن ليٍث اأََحَد بني َجْح�ٍص 
َ
 يمدح ُعَمر

ّ
ثور، قال: »واأن�صدني الُعَمرّي لحميٍد الَجّمال الهاللي

.»
)5(

رة هذا ُعَمرّي: )الأبيات(
ْ
رة بن ُخفاف، والإِ�صافة اإِلى ُعَمي

ْ
ابن كعب بن ُعَمي

 فالأبيات ُمَتنازَعة بين هوؤلء ال�ّصعراء الّثالثة، والَقْطع بن�صبتها اإلى اأحدهم يحتاج اإلى دليل 

ح  قوّي، وهو ما ل تقّدمه م�صاِدر الأَبيات، على اأّن الّن�صَّ الذي قّدم به الَهَجري لالأبيات يرجِّ

اإِلى حميد نقاًل عن  َتها 
َ
اَت ون�صب

َ
الَمْمُدوح، وَيرِوي الأَْبي النَّ�صُّ ا�صمَ  ُِّن 

ي
َ
ُيب اإِذ  كوَنها لحميد، 

اأََحِد اأبناِء قبيلِة الَمْمدوح.

ها 
ُ
ت، واأَْمر

ُّ
َة مجموعة من الأَبيات التي ا�صُطِرب في ن�صبتها ب�صبب الوهم وَعَدم التََّثب  وَثمَّ

واب في ن�صبته، ومنها ما  ه العلماُء على ال�صَّ
َّ
َنب ُمناق�صٍة، ومنها ما  اإلى كبيِر  وا�صٌح ل يحتاُج 

.
)6(

نًا في موا�صعه من ق�صائدهم ُت عليه في دواوين اأَ�صحابه ُمَتَمكِّ
ْ
َعَثر

اإِلى  يرجع  له  ولي�ص  اإليه  ب  ُن�صِ وما  حميد  �صعر  ن�صبة  في  ال�صطراَب  اأّن  راأينا   وهكذا 

من  الأكبر  الن�صيب  لهم  كان  ال�صم  في  حميداً  ُي�صاِركون  الذين  فال�صعراء  اأ�صباب؛  خم�صة 

ب قلياًل منه، والتَّ�صاُبه بين ق�صائد 
َّ
هذا ال�صطراب، وانت�صاُب حميد وغيره اإلى بني هالل �صب

ب 
َّ
حميد وغيره من حيث الوزن والقافية كان �صببًا اآخر، وكذلك التَّ�صاُبه في المو�صوعاِت �َصب

ِت في ن�صبة ال�صعر.
ُّ
 وَعَدُم التََّثب

ُ
 تلَك الأَ�صباِب هو الَوْهم

ُ
�صيئًا من ذلك، واآِخر

الوح�صيات: 268.  )1(

اأخبار اأبي متام: 33.  )2(

الر�صالة املو�صحة: 38.  )3(

الّتبيان يف �رسح الديوان 4/ 33.  )4(

م، انظر جمهرة اأن�صاب العرب: 261.
ْ
)5(  التعليقات والنوادر 219/2، وبنو ُعَمْية بن خفاف من بني �ُصَلي

 2  -  1 والبيتني   ،17 الق�صيدة  من   1 والبيت   ،9 الق�صيدة  من   8 والبيت   ،2 الق�صيدة  من   13 البيت  تخريج  انظر   )6(

1 و7 و9  القطع  تخريَج  اأي�صًا  وانظر   ،63 الق�صيدة  من   5 والبيت   ،39 الق�صيدة  من   2 والبيت   ،34 الق�صيدة  من 

َب اإىل حميد ولي�ص له. و11 و13 و14 و15 و16 و17 و20 ّما ُن�صِ
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ْقنا  ْعِر حميد و�صعِر غيره، وَنْطَمِئّن اإلى ال�صت�صهاد بما تحقَّ َن �صِ
ْ
ْزنا َبي

َّ
 وبذلك نكون قد َمي

اإِلى  ْل   الذي لم َن�صِ
ُ
عر ة، ويبقى ال�صِّ

َّ
ه الَفنِّي اإِليه في درا�صة مو�صوعاِت �صعِره وخ�صائ�صِ َته 

َ
ب

ْ
ِن�ص

�صعر  من  ه 
ُ
نفي ل ُيْمِكُننا  الق�صم  فهذا  ال�ّصعراء،  ِمن  غيره  اإلى  اأو  حميد  اإلى  ن�صبته  في  اليقيِن 

ال�صعر  هذا  كوِن  احتماَل  ولكنَّ  اإليه،  ن�صبته  في  ُم�صيبًا  له  رواه  َمْن  يكون  قد  لأَنه  حميد؛ 

جًا من ال�صت�صهاد به في درا�صة مو�صوعات �صعره 
ِّ
الباِحَث متحر َيْجَعل  ال�صعراء،  لغيره من 

ة.
ّ
وخ�صائ�صه الفّني
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ُل الّرابع الَف�شْ

وَعات �ِشْعِرِه َمو�شُ
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َب اإليه  َته اإِليه ِمَن ال�صعر اّلذي ُن�صِ
َ
ب

ْ
ْقنا ِن�ص  حميد اّلذي تحقَّ

َ
زنا في الف�صل ال�صابق �صعر

َّ
 َمي

ِعفنا الأِدّلة على الَقْطِع بن�صبته اإليه اأو اإلى غيره من ال�صعراء.
ْ

ولي�ص له، اأو ال�ّصعر الذي لم ُت�ص

ة بال ا�صتثناء، 
ّ
عر الأ�صا�صي َق مو�صوعاِت ال�صِّ

َ
ن اأّنه َطر

ِّ
ي
َ
 وقراءة الق�صم الخال�ص الن�صبة اإليه ُتب

من  عدد  وفيه  والحكمة،  والرثاء،  والفخر،  والهجاء،  والمدح،  والَغَزل،  الَو�صف،  ففيِه 

المقطعات والأبيات التي و�صف فيها هرمه، وا�صتكى من طول الزمان وتقلبه.

ات�صاَع  فنالحظ  وال�صيق،  الت�صاع  حيث  من  �صعره  في  المو�صوعات  هذه   وتتفاوت 

ما الرثاء والحكمة، ورّبما 
ّ
مو�صوَعِي الو�صف والغزل، و�صيَق �صائِر المو�صوعات، ول �صي

كان ل�صياع ق�صم كبير من �صعره اأثر في هذا التفاوت؛ ول بد للباحث على كّل حال من تناول 

هذه المو�صوعات وعر�صها �صواء اأكانت �صيقة اأم مت�صعة.

1 - الو�شف:

 اإّن اأّول ما يلفت النظر في �صعر حميد هو اهتمامه البالغ بالو�صف، واأّن هذا المو�صوع 

ها غير الو�صف، واأن  �صُ َ
هو اأو�صع مو�صوعات �صعره، فما من ق�صيدة تخلو منه واإن كان َغر

ثالٍث  في  ًا 
ّ
جلي هذا  ويظهر  به،  يمتزج  اأو  الغزل  بمو�صوع  يقترن  ما  غالبًا  المو�صوع  هذا 

اإلينا كاملًة لم تذهب الأيام ب�صيء منها كما فعلت بمعظم  وال التي و�صلت  من ق�صائده الطِّ

، على اأنَّ اّت�صاع هذا المو�صوع في �صعر حميد لي�ص 
)1(

ة
ّ
ة والميمي

ّ
ة والقافي

ّ
ق�صائده، وهي البائي

د به، بل هو عامٌّ عند معظم �صعراء ع�صره وَمْن �صبقهم.
َّ
مّما َيَتَفر

 وفي درا�صتنا هذه للو�صف عند حميد نقُف على عدد من الأمور الرئي�صية؛ وهي: اأهم 

َف  َو�صْ بهما  تناول  اللََّذْيِن  التَّ�صوير  با 
ْ
ر و�صَ بالو�صف،  حميد  تناولها  التي  المو�صوعات 

الت�صوير  وو�صائل  الفنية،  ال�صورة  واأركان  الذاتي،  والت�صوير  المو�صوعي  الت�صوير  الأَ�صياء: 

الفني عنده.

)1(  وهي الق�صائد ذوات الأرقام: 2، 6، 69 من الديوان.

Homaid_Bin_Book.indb   111 7/11/10   2:36 PM



112

 ونالحظ اأّن اأو�صاف حميد كانت مراآة للبيئة ال�صحراوية التي عا�ص فيها، اإذ �صرف ُجّل 

والأقوام،  الظعائن  ل  حُّ َ
وَتر الديار،  اآثار  من  ال�صحراء  في  الإن�صان  عين  تراه  ما  اإلى  اهتمامه 

في  �صاأنه  المقيم،  اأو  المترحل  يراها  التي  ال�صحراء  وم�صاهد  عليها،  لون  يترحَّ التي  والإبل 

زة، حّتى 
ِّ
ُمَتَمي اإجادة  َع فيها واأجاَد 

َ
َبر اأو�صاف  البادية، وله مع ذلك  ذلك �صاأن �صائر �صعراء 

ا ُيْختار من الأ�صعار وُيْنَتقى من الأو�صاف؛ وهي: و�صُفه الّذئَب، وو�صُفه الحمامَة  غدت ممَّ

وفرَخها، وو�صُفه الظعائَن و�صفًا ل يجاريه في طولِه �صاعر من �صعراء الجاهلية اأو الإ�صالم؛ اإذ 

.
)1(

ته
ّ
 حديثه عنها بثالثة وع�صرين ومئة بيت من ميمي

َ
ا�صتاأَثر

اأكثر  اأجاد  كما  و�صفها  في  واأجاد  الإبل،  هو  بالو�صف  حميد  تناوله  ما  اأكثر  اأن  غير 

، ولكن ما يلفت النظر في و�صفه اإيّاها اأمران اثنان: الأّول هو ما لحظه 
)2(

ال�صعراء القدماء

جعلهم  ما  وهذا  ال�صير،  في  والناقة  الَجَمل  بيَن  المباراة  بِذكر  اهتمامه  من  العلماء  اأ�صالُفنا 

الوا�صح  اهتماُمه  هو  الثاني  والأمر   ،
)3(

الِجمالت« »حميد  اأو  الَجّمال«  بـ»حميد  يلّقبونه 

ها، اإلى جانب و�صفها و�صفًا 
َ

ي�ص ها وطباَعها واأحا�صِ
َ
ًا يتناول م�صاِعر

ّ
بو�صِفها و�صفًا داخليًا ذاتي

خارجيًا مو�صوعيًا يتناول مظاهرها الج�صمية.

 في حديثه الطويل عن الأظعان بو�صف الجمال اهتمامًا كبيراً، ف�صّورها ت�صويراً 
ّ
 فقد اهتم

ففي  ة وطباِعها، 
ّ
الداخلي م�صاعرها  فيه عن  ذاتيًا ك�صف  عينه، وت�صويراً  تراه  مو�صوعيًا كما 

قت 
ِّ
ت عليها مراكُب الن�صاء وقد ُطب  نجده ينظر اإلى ِغَلِظ الجمال التي �ُصدَّ

ّ
و�صفه المو�صوعي

حال على 
ِّ
َتْت بها الر

ِّ
ت الأن�صاُع التي ُثب ْيِن، و�ُصدَّ

َ
�صحمًا ولحمًا، كاأّنها ثياٌب من�صوجة على ِنير

:
)4(

�صدوٍر �صخمة وا�صعة

ــْت ــَم ــمَّ ــيَ ـــاَقـــْتـــَك الـــُحـــمـــوُل تَ َك �ـــشَ ــــــــدَّ ـــَرمـــااأَِج ـــَرْم ــاً يَ ــن ــمــي ـــــاَزْت ي ـــــت َهـــدانَـــْيـــِن َواْج

)1(  هي الأبيات 12 - 134 من الق�صيدة 69 مبا يف ذلك زيادات امل�صادر الأخرى على رواية الأ�صمعي، وهي ت�صعة 

وع�رسون بيتًا، يف حني ا�صتاأثر و�صف الظعائن يف رواية الأ�صمعي باأربعة وت�صعني بيتًا، وهذا ل يغّي ما ذكرته عن 

طول و�صفه �صيئًا.

)2(  انظر العمدة: 162.

)3(  انظر احلديث عن )ن�صبه واأ�رسته( يف الف�صل الثاين.
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ــْت ــَف ــلِّ ـــِن ُك ـــيـــَريْ ـــِن ـــوٍج ِب ــــلِّ َمـــْنـــ�ـــشُ ــاَعــلــى ُك ــَم ــشَ ــ� ــِه َمـــْحـــِزمـــاً َغـــْيـــَر اأَْه ــْي ــتَ ــَع ــشْ ــ� ُقــــوى ِن

 و�َصّد المراكب عليها، في�صفها بال�صدة 
ّ
ها اإلى الحي  يرجع في ت�صويرها اإلى ما قبل َردِّ

ّ
ثم

المرتع، ومجتمعًة  ُمْهَمَلًة في مراعيها، وذلك لالأمن وخ�صب  الجلود، واأنها كانت  وِغَلظ 

َمِنه وَوثاقِة خلقِه؛ ويتابع و�صفه ذاكراً اأ�صباب �صمنها؛  حول فحل يرجف ج�صده وراأ�صه من �صِ

م�صايل  في  نبت  الذي  الُمرار  نبات  الإبل، وهو  ترعاه  ما   
َ
اأ�صهر خير ثالثة  لمدة  فقد رعت 

الماء فا�ْصَوّد ِمن �صّدة خ�صرته وِرّيه، فما زالت ترعى حتى �صار �صعيُفها ي�صرف باأنيابه مّما 

فرة  لت األواُنها الحمراء المائلة اإلى ال�صُّ َمن بعدما كان يرغو من ُهزاله، وتحوَّ
ِّ

اأ�صابه من ال�ص

ة كاأّنها ُجْحر  مَّ ها بعدما كانت خاوية ُمْن�صَ
ُ
ر فاأ�صبحت ت�صرب اإِلى ال�صواد، وامتالأت خوا�صِ

:
)1(

م ٍع ُمَهدَّ
ُ
ب �صَ

ـــْت ـــَل ـــِم ـــاأُْه ــــاُء َف ع ــــرِّ ــا ال ــه ــْت ــاَط ــخ ـــــالٌد تَ ـــَزمـــاِج ـــْه ـــَل ـــــاً ُجـــــــــرازاً َق ـــــاف واآلـَـــــْفــــــَن َرّج

ـــلِّ ِمــْذنَــٍب ـــْن ُك ـــْوَن ِم ـــَج ـــراَر ال ـــُم ـــَن ال ـــْي ـــاَرَع م ـــرَّ ـــَح ـــُم ــــاَدى ُكـــلَّـــهـــا َوال ــــم ـــهـــوَر ُج �ـــشُ

ـــْت لَ ـــدَّ ـــبَ ـــى تَ ـــتَّ ـــــى الـــنِّـــيـــِر فــالــلَّــْغــبــاِء َح مــااإِل ــدَّ ــ�ــشَ ــُم ــَف ال ــري ــشَّ ــ� ـــاَن َرواِغـــيـــهـــا ال ـــَك َم

ـــبِّـــَهـــْت ـــتـــاً و�ـــشُ ـــْي ــــا ُكـــَم ــــاَه ــــَدّم مــاَوعـــــــاَد ُم ـــــــاراً ُمــَهــدَّ ــا ِوج ــه ــن َمـــكـــاُن الــُكــلــى ِم

ر الزمان عليها؛ فقد ذهب الربيع وجاء ال�صيف، فذهبت 
ّ
ر األوانها هذه بتغي

ّ
ثم يراقب تغي

قوائمها  من  يبلغ  فال  الإبل،  فيه  تخو�ص  الذي  القليل  اإل  مائها  من  يبق  ولم  الغدران،  مياه 

اأبي�َص خال�َص  اإل الأر�صاغ، فما زالت ال�صم�ص تلفحها حتى اأ�صبح ذو الطرائق من الألوان 

:
)2(

البيا�ص، واأ�صبح الأ�صود يخالط �صواَده �صفرٌة اأو ُحمرة

ـــْت ـــَذَع ــطــاَف وَذْع ــنِّ ــا ال ــه ــِدي ــاأَيْ ــْت ِب ــشَ ــا� َمـــاَوَخ الـــُمـــَخـــدَّ ـــَف  ـــي ـــَوظ ال اإِلَّ  ـــهـــا  ـــاأَقـــيـــاِن ِب

ــحــاً ــِق وا�ــشِ ــَفــا�ــشِ الــ�ــشَّ ُذو  ِفــيــهــا  ـــاَد  ع ــــْد  ــَحــَمــاَوَق ـــْوُن اأَ�ــشْ ـــَج ـــْوِر وال ــاً َكـــَلـــْوِن الـــثَّ ِهــجــان

على  يدّل  خارجيًا  و�صفًا  الجمال  و�صف  على  حميد  حر�ُص  الأبيات  هذه  في  ويبدو 

خبرته بتربية الإبل ورعيها، وعلمه باأف�صل ما تطلبه من المراعي، وفي اأّي الموا�صع يكون 

الق�صيدة: 69، الأبيات: 16-14، 18.  )1(
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ر األوانها تبعًا لذلك وتبعًا 
ّ
ذلك المرعى خيراً، وعلمه بتبّدل اأحوالها بين �صمن وهزال، وبتغي

ر الف�صول عليها.
ّ
لتغي

ن كثرة 
ِّ
ي
َ
ُتب ور التي  لحُّ على ا�صتح�صاِر ال�صُّ

ُ
 وي�صف حميد ال�صحاَب و�صفًا مو�صوعيًا، في

ما حمل من ماء، فِقَطُع هذا ال�صحاب ت�صبه النوَق التي م�صى لحملها ع�صرة اأ�صهر وقاربت 

النتاج، وقد غّطى عدداً من البلدان، وم�صى ببطء ودنا اإلى الأر�ص لكثرة مائه، وهو ذو برق 

َل  جر، وَتَحمَّ �صديِد اللَّمعان ي�صيء في نواحيه؛ كاأّنه َحَطٌب م�صتعل منت�صر في اأَْيَكٍة كثيرة ال�صَّ

:
)1(

َل قطاٌر من الإبل ُمْثَقٌل باأحماله ثيابًا ومتاعًا ِقَطعًا عظيمَة الَقْطر كما َتَحمَّ

ــَرعــاِنــِه ــــَم فـــي �ــشَ ْه ــــدُّ ــــاَب ال ب ــــرَّ ِعـــ�ـــشـــاٌر ِمـــــَن الـــَكـــْلـــِبـــيَّـــِة الــــُجــــوِن ُظـــلَّـــُعَكـــــــاأَّنَّ ال

ــيــ�ــشــٍة ـــــْن بَـــْطـــِن ِب ـــــواِه ِم ـــــالأَْم ــَجــُعاأََداِنــــــيــــــِه ل ــداِن والــَمــْيــِن يَــ�ــشْ ــي ــشِّ ــ� َوِلـــــــالأَْوِق وال

ـــِه ــــْرِق فـــي َحـــَجـــراِت ــــبَ ـــِتـــعـــاَل ال ــُعكــــــاأَنَّ ا�ـــشْ ــيَّ ــشَ ــ� ــتَ ـــــٍة يَ ـــــَك ـــي اأَيْ ــــًرى ف ــــراٌم �ــــشَ ــــشِ �

ـــٍة ـــيَّ ـــــَن الـــبَـــْحـــَريْـــِن ُعــــــوَذ َرم ى ِم ــُعتـَـــــــَروَّ ــبَّ ــَط ــُم ـــزَّ الـــِقـــطـــاُر ال ـــبَ ـــْربَـــَع ال ـــتَ ــا ا�ـــشْ ــم َك

فيه  لأَّن  بالمطر؛  ُل  الُمَحمَّ حاب 
َّ

ال�ص به  ه 
َّ
ب ُي�صَ ما  ْرَوِع  اأَ ِمْن  بالِع�صار  حاَب 

َّ
ال�ص وَت�ْصبيُهه 

حاب.
ّ

اإِح�صا�صًا عميقًا بالخ�صوبة التي يحملها ال�ص

اإلى  ذلك  تعّدى  بل  لالأ�صياء،  الخارجي   
ّ
المو�صوعي الّت�صوير  عند  حميد  يقف  ولم 

ن ما ُتِكنُّ من اأحا�صي�ص، فقد وقفنا 
ّ
ت�صويرها ت�صويراً ذاتيًا داخليًا يك�صف عن م�صاعرها ويبي

 ت�صويراً مو�صوعيًا، 
ّ
الحي اإلى  ّد 

َ
ُتر اأْن  َل 

ْ
َقب الظعائِن  الميمية عند ت�صويره ِجماَل  الأبيات  في 

بعيداً  ترعى  اأنه و�صفها وهي مهملة  ال�صبب  يكون  اإلى حوا�ّصها، وقد  يلتفت  لم  اأّنه  وراأينا 

ُيراقبها   لتهيئتها للرحيل، َوَقَف 
ّ
اإلى الحي ها القوم  اإليها حين َردَّ النا�ص، ولكنه لّما نظر  عن 

 َمْخطومٍة، فبدا فيها ذو الهدير القوّي والأَْعَجمُ 
َ
عاة غير

ُّ
ًا وقد �صاقها الر

ّ
رها ت�صويراً ذاتي وِّ وُي�صَ

ُهنَّ تاأبِّيًا اأن يخطمنها،  ت بروؤو�صها اأَُكفَّ ه، فجاء الَعذارى ُيِرْدَن َخْطَمها، فردَّ
ُ
الذي ل َيبيُن َهِدير

 
َ
َل مكتنزاً متراِكم

َ
ْدِر الَجب فزجرَنها فارعوت؛ لأّنَها جماٌل ُمَذلَّلة، واإِن كاَن كلُّ واحٍد منها ك�صَ

، لم  ُهنَّ ُكفَّ اأَ اللَّحم، فاإذا هو على الرغم من فحولِته وقوته التي جعلته ي�صعر بعّزة نف�صه فيرّد 

الق�صيدة: 42، الأبيات: 7-4.  )1(
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:
)1(

 ما ُعلِّم من الّطاعة والنقياد
َ

ين�ص

ــا ــهـــ ــنَ ــْي ـــُز بَ ـــُج ـــْح اُد يَ دَّ ـــــــــرُّ ــا ال ــه ـــَن َقـــْرقـــاِر الـــَهـــِديـــِر َواأَْعـــَجـــمـــاَفــــَجــــاء ب ـــْي ـــًدى بَ �ـــشُ

ـــْت ـــِدَع ـــاأُْق ـــنَّ الــــَعــــذارى َف ـــِه ـــي ل ــاَوقــــاَمــــْت اإِ ــَم ــطَّ ــَخ تَ اأَْن  ًة  ــــــزَّ ِع ــــذارى  ــــَع ال ـــــــفُّ  اأَُك

ـٍث ـــِر ُكـــــلُّ ُمــَلــبَـّ ْج ـــزَّ ـــل ـــــــوى ِل ـــَلـــّمـــا اْرَع َمــاَف ــا يَــْتــُلــو ِجـــرانـــاً ُمــَلــدَّ ــف ــ�ــشَّ ـــْدِر ال ـــ�ـــشَ َك

ــي ــِق ــتَّ يَ َظـــــلَّ  ـــي  ـــت الّ الـــنَّـــْفـــ�ـــصِ  ُة  ــــــزَّ ِع ـــِه مـــا تَــَعــلَّــَمــااإِذا  ـــ�ـــشِ ـــْن ـــــْم تُ ـــهـــا َحـــْبـــَلـــُه لَ ِب

رها ت�صويراً دقيقًا،  وِّ ف لنا عن ِعزة نف�صه وُي�صَ ق في نف�ص الجمل وتخلَّلها ليك�صِ  تعمَّ
ّ
ثم

ه في حركِته، 
ُ
م راكب اأَنِفه ليتحكَّ ت في ِخ�صا�َصِة 

ِّ
ُثب مام الذي  اإلى الزِّ وذلك عندما جعله ينظر 

:
)2(

ه فيراه ثعبانًا خبيثًا يريد اأْن يع�صَّ

ــِه ــشِ ــا� ــش ــ� ـــي ِخ ـــْت ف ـــبَ ـــشَ ـــ� تـَــــْتـــــُه اأَنْ ــا اأَ ــمَّ ــل ـــِة اأَْرثَــــَمــــاف ـــمـــاَط ـــَح ـــاِن ال ـــب ـــْع ـــثُ ــــاً َك ــــام ِزم

ـــا ـــم َّ ـــاأَن مــــــاَم ك ــــِه الــــــزِّ ــــي ــــَوقِّ ــــٌد تَ ــــِدي ــــشَ ــــا� ــــَم ــِة اأَْرَق ــشَ ــا� ــش ــ� ــِخ ــال ـــْت ب ـــشَّ ـــ� ـــا اأََع ـــراه يُ

المو�صوعي  اكتملت بكال جانبيها:  َر�ْصَمها لالإبل قد  اأراد  التي  ال�صورة  وبذلك تكون 

الخارجي، والذاتي الداخلي.

ق في نفو�ص الإبل يدّل على علمه بطباعها، وهو ما جعله يك�صف عن اإح�صا�ص   وهذا الَتعمُّ

مختلف للناقة عندما و�صفها و�صفًا ذاتيًا في َمْوِقٍف �صبيه بموقف الَجَمل هذا، فهي عندما 

ع  مروَّ بقلٍب  مهمهًة  �صدرها؛  نحو  راأ�صها  ت  َردَّ عليها  رحله  �صدَّ  يريد  مقباًل  راأت حميداً 

ن من نف�صها  كِّ
َ

خوفًا منه، ل تاأّبيًا اأْن يخِطمها كما تاأّبى الجمُل في الأَبياِت ال�صابقة، فراح ُي�ص

ه 
َ
اأّنه حين اأمرها باأن تعطي الخائفة الم�صطربة حّتى اْطماأنت؛ وقّدم اختالفًا اآخر عندما ذكر 

راأ�صها ليخطمها اأعطته واأطاعته، مع اأّنها غ�صم�صمٌة عزيزُة النف�ص، فعّزة نف�صها هذه تختلف 

:
)3(

َل ويراه ثعبانًا اأرقم
ْ
نًا عن عّزة نف�ص الجمل التي َظلَّ َيتَّقي بها الَحب

ِّ
اختالفًا َبي

ْت َمــخــاَفــًة ــــــــَردَّ ــا َف ــه ــْي ــَع ــشْ ــ� ــِن ـــــي ِب ـــــِن ـــــُروُقَراأَتْ ــــوؤاِد َف ــــُف ـــْدِر َرْوعـــــــاُء ال ـــ�ـــشَّ ـــــى ال اإِل

الق�صيدة: 69، الأبيات: 25-22.  )1(

الق�صيدة: 69، البيتان: 26، 27.  )2(

الق�صيدة: 51، الأبيات: 26-24.  )3(
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ـــْت ـــَع ـــْت َوراَج ـــاأَنَّ ـــَم ــى اْط ــتَّ ــتُــهــا َح ــ�ــشْ ــــــروُقَفــَخــفَّ ـــــْدٍر بـَـــْيــــنـَـــُهــــنَّ ُخ ــــَم �ـــــشَ ــــمــــاِه َه

ــهــا ــهــا: اأَْعـــِطـــي ! َفــاأَْعــَطــْت ِبــراأَ�ــشِ ــُت لَ ــْل ــُق ـــــــوُقَف ـــِن َزُه ـــَديْ ـــاِئ ـــق ـــل ـــٌة ل ـــَم ـــ�ـــشَ ـــْم ـــ�ـــشَ َغ

 ونحو هذا التمييز بين طباع الجمل وطباع الناقة ما و�صفهما به؛ وقد َتِعب الجمل فراح 

ْت فاأبطاأت ولم 
َ
�صت له الناقة حين تِعب

َّ
جر، الذي تعر  الزَّ

َّ
ُي�صاِنع ويبذل من الجهد ما يقيه �َصر

:
)1(

ت�صانع

ــا ــم ــِه ــْي ــَل َع ـــفـــاُر  ـــ�ـــشِّ ال ـــــاَل  ط اإِذا  ـــى  ـــتّ يُــــْزَجــــُرَح ل  ُمـــ�ـــشـــاِنـــعـــاً  ــــــلَّ  وَظ ُزِجـــــــــَرْت 

ومثل ذلك اأي�صًا ما و�صف به َجَماًل وناقًة يتباريان، فكاَنْت ت�صِبقه ِمراراً لأنَّها اأ�صرُع منه، 

اأِتها 
ْ
ِرها وقلَِّة ُجر

ُّ
ب الطريُق اأبطاأت، ِلَتَحي عَّ ق المجهولة اأو َت�صَ

ُ
ر ْتُهما الطُّ �صَ َ

ولكْن اإِذا ما اْعَتر

:
)2(

ِر اأماَمه في طريق مجهولة، فحينئذ كان ي�صبقها؛ لأنَّه اأعَلمُ منها واأجراأ
ْ
ي

َّ
على ال�ص

ــا ــم ــِه ــْي ــَل َع ـــِق  ـــري ـــطَّ ال ـــاُء  ـــت ـــي ِم ـــمَّ  ـــشَ � ـــــوُقاإِذا  ْت ِبــــه َمــــْوَجــــى الـــِحـــبـــاِل َزُه ـــــرَّ اأَ�ـــــشَ

ــْت �ــشَ تَــَعــرَّ مـــا  اإِذا  ـــاآهـــا  ـــ�ـــشْ َويَ ــــٌة وُفـــــــــُروٌقِمــــــــراراً،  ــــولَ ــــُه ــــْج ــــٌل َم ــــبُ ـــــــُه �ــــشُ لَ

 اإلى الجمل في قوله: »تعر�صت َلُه �صبل..«؛ ففيِه اإ�صارة 
َ
ه ال�صمير وَثّمة اإ�صارة لطيفة في َردِّ

ٍء؛ بل هو من �صاأنه وحَده.
ْ
 ِمْن �صاأِن الّناقة في �َصي

َ
ِل الَمْجُهولة لي�ص

ُ
ب

ُّ
اإِلى اأّن التَّخلُّ�ص ِمن ال�ص

 وهذا المالحظات تدل على اأنه كان ينطلق في و�صف الإبل من خبرة بها ومعرفة عميقة، 

ة لها اأكثر مّما نجده عند عدد من ال�صعراء الذين اأجادوا في 
ّ
وقد جعله ذلك ياأتي باأو�صاٍف ذاتي

ّ اأيَّما 
فُة اْعَتَنى بو�صفها الخارجي

َ
رّي، َفَطر

ْ
اعي النَُّمي

ّ
اخ والر و�صِفها؛ كطرفة والُحطيئة وال�ّصمَّ

فاتها الذاتية اإّل  عناية، ولكّنه اأهمل و�صفها الذاتي اإِهماًل يكاد يكون تاّمًا؛ اإذ لم يذكر من �صِ

 ،
)4(

ته  خوَفها من ال�صوط وذكاَء فوؤاِدها وحدَّ
َ
، وزاَد عليِه الُحطيئُة فذَكر

)3(
ْوط

َّ
خوَفها من ال�ص

الق�صيدة: 36، البيت: 35.  )1(

الق�صيدة: 51، البيتان: 35، 36.  )2(

)3(  يف ال�صفحة 26 من ديوانه، البيت 37 من معلقته.

)4(  يف ال�صفحة  76 من ديوانه، البيت 21 من الق�صيدة 7، وال�صفحة 150، البيت 6 من الق�صيدة 23، وال�صفحة 158، 

البيت 20 من الق�صيدة  25، وال�صفحة  87، البيت  25 من الق�صيدة  7.
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ًة 
ّ
هم اأو�صافًا ذاتي

َ
اَخ اأَْكَثر مَّ ، وَوَجْدُت ال�صَّ

)1(
وذكر الراعي َخْوَفها ِمن هديِر الَفْحِل وم�صاَنَعَتها

َوَجْدنا  ؛ في حين 
)2(

الُفوؤاِد والَحنيَن ْوِط وذكاَء 
َّ

ال�ص ِمَن  ذايا والَخْوَف 
َّ
الر اأَنيَن  لها؛ فقد ذكر 

َفها اأي�صًا بالَحَذِر  اعة والُم�صانعة، وَو�صَ حميداً ي�صفها كما راأينا بعزة النف�ص وذكاء الفوؤاد والطَّ

:
)3(

ْوط بعَدما ذاَقْت اأََلَمُه ِمْن قبل، فقال ي�صف جماًل
َّ

ِمْن َوْقِع ال�ص

ــًة ــَع ــصِ َرْف ــ� ــالأَْم ــْوَط ب ــشَّ ــ� ــــــالأَبَّ َكــــوؤُوُدَهــــا َوُكـــْنـــُت َرَفـــْعـــُت ال ــى اتْ ــتَّ حـــا َح ــِب الـــرَّ ــْن ــَج ِب

وِمــْحــَجــِنــي ِقـــراِبـــي  ِفـــي  ــْوطــي  ــشَ � زاَل  ــمــا  َف ـــُه فـــي َعــــُرو�ــــصٍ اأَُذوُدَهـــــــا  ـــْن ــــُت ِم ــــاِزلْ َوم

:
)4(

لل كما ُتِدلُّ المراأُة العا�صقة اعة وبالدَّ وو�صفها بالطَّ

ـــًة ـــِدلَّ ُم اأَنـــــابـَــــْت  َوْجــــهــــاً  ــــْت  ــــَه ُوجِّ ــِن لـَــُعـــوُباإَذا  ــَريْ ــَف ــشْ ــ� ــِم ــال َكـــــذاِت الــهـــــَوى ب

:
)5(

ية، فقال وو�صفها بالَمْع�صِ

ــٍة ــيَ ــشِ ــ� ــْع ــَم ــا ِحـــيـــن َرابَــــْتــــِنــــي ِب ـــ ــه ــتُ ــْي ــلَّ ــا َح ــُر�ــشَ ــهــا ُخ ــِن ــي ــْرن ــي ِع ــِن ف ــْي ــَق ــِة ال ــيَ ــْل ِمـــْن ِح

:
)6(

وو�صفها بالخوف ِمن الَجمل الذي ُتباريه وُتباِدُره الطريق

ــٍم ــْدَق ــشَ ــى ِمــــْن َمــخــاَفــِة � ــَل ــْي ــَج ــُع ــي ال ــ�ــشِ ــْم ــُرتَ ــِب ــشْ ــ� ـــى والــَخــِنــيــَف ويَ ـــقَّ َف ـــدِّ ــي ال ــشِ ــ� ــْم يَ

:
)7(

ِق رياح العالية كما و�صفها بالفرح والرتياح عند َتَن�صُّ

ــا ـــ ــه ــاأنَّ يـــــاِح ك ــــِويِّ الـــــرِّ ــــْل ــــُع ــــْت ِب ــُقَوبـَـــ�ــــشَّ ــي ــل �ـــــشـــــاَر َط ـــــٍة نـــــاَل الإِ ـــــْذلَ ـــــــو َج اأَُخ

:
)8(

طب
ّ
َيِة الَح�صي�ص الر ِح عنَد ُروؤْ

َ
رور والَمر

ُّ
َفهابال�ص وكذلك َو�صَ

َرْت ـــذَّ ـــشَ ـــ� ـــتَ ـــى َف َدَمــــااأَراهـــــــا ُغـــالمـــانـــا الـــَخـــَل َوَل  ــاً  ــن ــي ــن َج ــــراأْ  ــــْق تَ ــــــْم  َولَ ِمــــراحــــاً 

)1(  يف ال�صفحة  249 من ديوانه، البيت  15 من الق�صيدة  60، وال�صفحة  269، البيت  29 من الق�صيدة  69.

وال�صفحات   ،2 الق�صيدة  من   34 البيت   85 وال�صفحة   ،1 الق�صيدة  من   6 البيت  ديوانه،  من   68 ال�صفحة  يف    )2(

137 و141 و143 والأبيات 24، 32، 38 وال�صفحة 255، البيت 8 من الق�صيدة 12.
الق�صيدة: 17، البيتان: 10-9.  )3(

الق�صيدة: 2، البيت: 56.  )4(

الق�صيدة: 41، البيت: 9.  )5(

الق�صيدة: 36، البيت: 31.  )6(

الق�صيدة: 51، البيت: 44.  )7(

الق�صيدة: 69، البيت: 109.  )8(
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ر، بل تعّدى  خَّ َ
د حيوان ُم�ص

ّ
 وهذا كله يعني اأن حميداً لم يكن ينظر اإليها على اأنها مجر

لها  اإّن حميداً حمَّ اإذا ما قال  المرء  يبالغ  اإلى الإح�صا�ص بما تحمله من م�صاعر؛ بل ل  ذلك 

 
)2(

عي
َ
ب �ص ال�صُّ  والمتلمِّ

)1(
بع�َص ما ي�صعر به هو كما فعل عدٌد من ال�صعراء؛ كالُمَثقِّب العبدي

ه 
ُ

ِل الظعائن وفيهّن �صاحبته، فكادت نف�ص حُّ َ
َتر ته َق�صَّ خبر 

ّ
 وغيرهم؛ ففي ميمي

)3(
والَعّجاج

َف هذه الناقة  تتمّزق ح�صرة عليها، واأراد الّلحاق بها فدعا عبَدْيِه لياأِتياه بناَقِته عجلى، َفَو�صَ

:
)4(

بقوله

ــٌة ــابَ ــبَ ــشَ ـــي � ـــِن ـــَرتْ ـــتَ ــى واْع ــل ــْج ــَع ـــــــْوُت ِب ــمــاَدَع ــْريَ ـــــــَداُج َم ـْجــَديْــِن اأَْح ـــــْد َطـــَلـــَع الــنَـّ َوَق

ــهــا ـــْو�ـــشـــاٍة ِمـــــــزاٍق تَــــــَرى ِب ـــ�ـــشَ ــــاءا ِب ــــَج ــــاَف ــــْوَءَم ــــاِع َفــــــّذاً َوتَ ــــ�ــــشَ ــــَن الأَنْ نُــــُدوبــــاً ِم

ــــَدْع ـــِن َولـَـــــْم تَ ـــَديْ ـــقـــاِئ ـــذُّ ال ـــبُ ـــاَوَجــــــــاَءْت تَ م ـــذَّ ـــَخ ُم ـــاً  ـــح ـــِري ـــشَ � اإلَّ  ـــا  ـــَم ـــُه ـــالَ ـــع ِن

فقّطعت  القائَدين  �صبقت  وقد  �صرعتها،  �صدة  من  يتمّزق  جلدها  يكاد  ِمزاٌق  ناقة  فهي 

نعالهما وهما يحاِولن تهِدَئَتها والَكفَّ ِمن �صرعتها، ول ريب في اأّن هذا تعبير عّما في نف�ِص 

ا فيها من ا�صطراٍب حتى تكاد تخرج من  حميد التي اأرادت الّلحاَق ب�صاحبته �صريعًا، وعمَّ

ِده.
َ

َج�ص

الذاتي  والت�صوير  الخارجي  المو�صوعي  اأعني:  ـ  الّت�صوير  من  ن 
ْ
ال�صرَبي هَذْين  اأن   على 

ن بو�صف الإِبل وحدها، بل نجُدهما في كثيٍر من اأو�صافه، وهما غالبًا 
ْ
ي الداخلي ـ لي�صا خا�صَّ

ُز مثاٍل على ذلك ما جاء في 
َ
ُل بينهما، واأَْبر ن ي�صُعب الَف�صْ

ْ
ِن متكاِمَلي

ْ
ما ياأِتياِن عنده متداِخَلي

ي خراَفها ذاَت  ز، فبداأ و�صَفه بِذكر راعيٍة قامت ُتَع�صِّ
ِّ
و�صِفه الذئَب، وهو و�صٌف بارع ُمَتَمي

راب�صًا  ال�صواد  اإلى  اِرَب  ال�صّ  
َ
الأَغبر ه  �صخ�صَ فراأت  بخرافها،  َغْدَره  تخ�صى  باردة وهي  ليلٍة 

يراقبها، ف�صّكت فيه: اأهو الذئب اأم �صيء اآخر؟ وقد اأَتاها وما في جوِفه �صيء اإِل ما َيناله من 

:
)5(

الماء

)1(  انظر ديوان املثقب العبدي 124، واملف�صليات 287.

)2(  انظر ديوان املتلم�ص: 82.

)3(  انظر ديوان العجاج 110/1 - 113 و115 - 116.
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ــــُل مــاِئــٌل ــــَح ْط ــْت َوُهــــــَو اأَ ــكَّ ــــــــُه َفــ�ــشَ ــــِه الأكـــــــاِرُعَراأَتْ ــــْي ـــيٌّ اإِلَ ـــِن ـــْث ــــــــصِ َم ــــى الأَْر� اإل

يَــبُــلُّــُه ــٍر  ــي ــش ــ� َم ِمــــْن  اإِلَّ  ـــَن  ـــْط ـــبَ ال ــُعَطــــوى  ــاِق ن الـــَمـــاِء  ـــَن  ِم ـــوؤٌْر  ـــشُ � اأَْو  ـــْوِف  ـــَج ال َدُم 

رف لهيئة الذئب وهو يلتم�ص من الراعية غفلة   ال�صِّ
ّ
ويكّف عن هذا الو�صف المو�صوعي

ليختل�ص ما ُيقيم اأََوَده، وينتقل اإلى و�صفه و�صفًا ذاتيًا متحّدثًا عن ِطباعِه، مازجًا ذلك بقليل 

، فهو يقترب على خ�صيٍة من النا�ص، حتى اإِذا َطِمع في �صيء اأو خاَف 
ّ
من الو�صف المو�صوعي

ه؛ ناجيًا على قوائمه اإلى اأر�ص وا�صعة ل يناله فيها 
ُ
ر خَّ مه وُموؤَ ِرعًا يهَتزُّ ُمَقدَّ

ْ
�صيئًا راأيته يعُدو ُم�ص

:
)1(

وٌر على الجوع قوّي النف�ص
ُ
ب طالب، وهو اإِلى ذلك �صَ

ــِذي ــالَّ ــصِ ك ــا� ــنَّ ـــي ِمـــَن ال اِن ـــدَّ ــُل ال ــِع ــبَ ـــاِزُعُهـــَو ال ـــن ـــُم ــــُدوُّ ال ــــَع ــــــَو ال ـــْحـــبـَــٌة َوْه لـَــــُه �ـــشُ

ـــا ـــَم ـــالِن ِكـــالُه ـــشِ ـــ� ـــْع ــــِه يَ ــــْي ــــَرَف ــُعتَــــــَرى َط ــاِي ــتَ ــتَ ــُم ــِم ال ــشَ ــا� ــشَّ ــ� ـــزَّ ُعـــــوُد ال ـــتَ َكـــَمـــا اْه

ــِه ب ـــــْت  َرَم ـــــُدوٍّ  َع ــــْن  ِم ــــــْوراً  َج َخـــــاَف  ـــُعاإذا  ـــوا�ـــشِ ـــتَ ـــُم ــــُب ال ــــاِن ــــَج ـــُه وال ـــتُ ـــايَ ـــشَ ـــ� ُق

ِبها ــْق  ــشِ ــ� يَ لَـــْم  ــًة  ــَل ــْي لَ ــاً  ــش ــ� َوْح بـــاَت  ــُعَواإِْن  ــشِ ــا� ــا َوْهـــــَو َخ ــه ــْح لَ ــِب ــشْ ــ� ـــــْم يُ ِذراعـــــاً َولَ

الّليالي الباردة، و�صرعته في قطع البالد وهو  اْلِتما�ص الفرائ�ص في  ثم ي�صف َجَلَده على 

ُده ليقتله، في�صعى اإِلى َمْن َغَفَل  ن يتر�صَّ يت�صّمم وَيتَِّبع الرائحة اّلتي يهديه اإِليها اأنفه، وحَذَره ممَّ

ِه، 
ْ
ِة حذره في نومه، فيرى اأنَّه ل ينام بِكلتا ُمْقَلَتي م �صورًة رائعًة ل�صدَّ  يقدِّ

َّ
 على �صاِئه، ُثم

َ
ِغير

ُ
عنه لي

:
)2(

ُه بالأُخرى
َ

�ص َنْف�ص
ُ
َنُهما؛ فيناُم بواحدة وَيْحر

ْ
بل ُيراِوُح َبي

ٍة ــــرَّ ـــْيـــِل َق ــــَن الـــلَّ ـــِري ِلــ�ــشــاَعــاٍت ِم ـــشْ ـــ� ـــواِزُعَويَ الـــنَّ ــَخــا�ــُص  ــَم ال فيها  ــَرى  ــشُّ ــ� ال ــاُب  ــه يَ

ِمــْنــُهــمــا ـــرَّ  ط بَـــْلـــَدٍة  ــْي  ــنَ ــشْ ــ� ِح ـــلَّ  ـــتَ اْخ ــُعاإِذا  ــاِب ــِح ت ي ــرِّ ــل ــْخــ�ــصِ ل ــ�ــشَّ لأُْخــــــرى َخـــِفـــيَّ ال

ــُه فـــاإِنَـّ ـــِه  ـــْي ـــَل َع ــــــــصٌ  اأَْر� ــــــــِذَرْت  َح ــُب الـــنَّـــْفـــ�ـــصِ قـــاِنـــُعَواإْن  ِة اأُخــــــرى َطـــيِـّ ــــرَّ ــــِغ ِب

ـــي ـــق ـــتَّ ـــــاإِحـــــدى ُمـــْقـــَلـــتَـــْيـــِه َويَ ـــَو يـَــْقـــظـــاُن َهـــاِجـــُعيَــــنــــاُم ب ـــْه ــا َف ــاي ــنَ ــَم بـــاأُخـــرى ال

واإنَّ المرء ليعجب من حميٍد كيف َنَفَذ اإلى نف�ص الّذئب حّتى علم ما فيها من عواطف، 

تثير في النف�ص اإِعجابًا بهذا المخلوق الَجْلد الَحِذر الّذي ل يعرف الياأ�َص ول الَغْفلة.

الق�صيدة: 44، الأبيات: 21-18.  )1(

الق�صيدة: 44، الأبيات: 25-22.  )2(
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 رائع ِلَلَحَظاِت ا�صتيقاِظ الّذئب من َنْوِمه، فيتابع 
ّ
وِعي  ثم يختم حميٌد و�صَفه بت�صوير َمْو�صُ

؛ 
ٌ
ه فاإِذا اأر�ٌص قفر

ْ
حركاِته المتواليَة واحدًة بعد الأخرى، فهو يتمّطى، ثم ُيْقِعي، ويلتفت حواَلي

:
)1(

اُه غاَيَتُهما ُلُغ فكَّ
ْ
ب
َ
ْوَته عندما يتثاءب َفي ول ين�صى اأْن ينُقَل لنا �صَ

ـــِه ـــوِل ُط َقــــــْدَر  ــــُه  ــــوَع بُ ــــى  ــــَق اأَلْ َقــــــاَم  ـــُعاإِذا  ـــاِئ ــــَو ب ـــــ ـــُه َوه ـــبَ ـــْل ــــُه �ـــشُ ــــْن َد ِم َوَمـــــــــدَّ

ـــا تَـــَعـــاَديـــا ـــــَك لـَـــْحــــيـَـــْيــــِه َفـــَلـــمَّ ـــُعَوَفـــــكَّ ـــالِق ـــــالُد بَ ـــــِب ــــى َوال ــــع ـــــمَّ اأَْق ــــاأَى، ثُ �ــــشَ

ر الذئَب عندما ن�صمع هذين البيتين ماثاًل اأمامنا وهو يتحرك م�صتيقظًا، وذلك  وَّ ونحن َنَت�صَ

بف�صل دّقة حميد في ت�صوير حركاته، وبراعِته في اختياِر الأَلفاظ التي ت�صور هذه الحركات.

وهو  والذئب،  الإِبل  و�صفه  في  تكاَمال   
ّ
والمو�صوعي  

ّ
الذاتي الت�صوير  اأن  راأينا   وهكذا 

على  ر  �صاأقت�صِ ولالخت�صار  والحمامَة،   
)2(

الظبيَة و�صفه  في  نظر  ما  اإذا  اأي�صًا  المرُء  يجده  ما 

في  ن 
ْ
ي ُمِهمَّ ْيِن 

َ
اأْمر التكامل  ذلك  جانب  اإلى  فيه  حّقق  لأنه  الحمامة؛  و�صف  عند  الوقوف 

مو�صوع الو�صف: الأول لحظناه في و�صف الإبل، وهو م�صاركة المو�صوف في العاطفة 

واإِلقاء ما في نف�ص حميد من عواطف عليه، والثاني هو ا�صتكمال اأركاِن الّت�صوير الَفنِّي؛ فاأّما 

تها مع فرخها الذي َفَقَدْته رمزاً لق�صته  م�صاركة الحمامة في العاطفة، فذلك اأنه اتََّخَذ من ِق�صَّ

ل �صاحبته م�صتخدمًا  مع �صاحبته التي ُزفَّْت اإِلى رجل اآخر، فنراه ي�صفها بعد حديثه عن ترحُّ

مجموعًة من معارف العرب حوَلها، من اأ�صاطير واأمثال، وقد ا�صتفاد في الإطار العام لو�صفه 

من اأ�صطورة الهديل، وهو ـ كما يزعمون ـ فرخ حمامة على عهد نوح عليه ال�صالم، �صادُه 

، وبداأ حميد و�صَفها بالربط بين �صوقه اإلى 
)3(

جاِرٌح من الطير، فما من حمامة اإّل تبكي عليه

مو�صوعيًا  ت�صويراً  ي�صّورها  ثم ذهب  �صوقه،  لهياج  �صببًا  نواَحها  �صاحبته ونواحها، فجعل 

:
)4(

فقال

ــٌة ــاَم ــم َح اإِلَّ  ـــْوَق  ـــ�ـــشَّ ال ــــذا  َه هـــــــاَج  ــــا  ـــاوَم ـــم ـــَرنُّ ـــــرٍّ تَـــــْرَحـــــًة َوتَ ـــاَق ُح ـــش ـــــــْت � َدَع

الق�صيدة: 44، البيتان: 26، 27.  )1(

)2(  انظر الديوان: 12 - 16.

)3(  الل�صان والقامو�ص )هدل(.

الق�صيدة: 69، الأبيات: 138-135.  )4(
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ـــَرْت ـــاَك ــِن بَ ــْي ــالَط ــِع ـــاُء ال ـــمَّ ــــــُوْرِق َح ــَحــَمــاِمــــَن ال اأَ�ــشْ ــْمــ�ــِص  الــ�ــشَّ ــَع  ــَل ــْط َم اأَ�ـــشـــاٍء  َع�شيَب 

ِبـــِه لـَــِعـــبَـــْت  اأَْو  ـــُح  ي ـــرِّ ال ـــُه  ـــَزتْ ـــْزَه هــــ ـــااإِذا  م ـــوَّ ـــَق ُم اأَْو  ــــاًل  ــــاِئ م عـــلـــيـــِه  ـــــــــــْت  اأََرنَّ

ــــْرَعــــِوي ــِن وتَ ــْي ــتَ ــَه ــْل ــَج ـــاَم ال ـــم ــــِن اأَْعــَجــَمــاتُـــنـــاِدي َح ـــَن ُعــــوَديْ ــــِن ثــــالٍث بَـــْي ــــى ابْ اإِل

ونالحظ منذ بداية و�صفه خيطًا من الحزن في قوله: »ترحة« وقوله: »اأرّنت« يدخل في 

ن�صيج هذا الو�صف، كما نالحظ الألوان التي ترمز اإلى الحزن بو�صوح؛ فقد جعل الحمامة 

ن ـ اأ�صود، وجعلها تقف على ق�صيب نخلة 
ْ
ماد، وطوقها ـ وهو مراده بالِعالَطي

ّ
ورقاء كلون الر

اإلى و�صف   الحزين الذي يلّف هذا الو�صف، ثم ينتقل 
ّ
ي اأ�صحم، وهذا يوحي بالَجوِّ النَّْف�صِ

:
)1(

فرخها ال�صعيف، فيقول

ــٍة ــَم ــمــي ــــْن تَ ـــْن َع ـــُك ــــْم يَ ِق َطــــــْوٍق لَ ــــوَّ ــــَط ِدْرَهـــَمـــاُم ــْيــِه  ِبــَكــفَّ اٍغ  ــــوَّ �ــــشَ ـــْرِب  �ـــشَ َول 

ــى ــ�ــشَ ــتَ ــ�ــصِ واْك ــْي ــبَ ـــُئ ال ـــْرِق ــ�ــصَ َعـــْنـــُه ِغ ــيَّ ــَق ماتَ َحمَّ ــص  ــ� ي ــرِّ ال ــِجــِل  ــْع ــتَ ــ�ــشْ ُم ِمـــْن  اأَنــابــيــَب 

ـــِه ــــــَرى ِب ــاتـُــــَربِّـــــُب اأَْحـــــــــَوى ُمـــْزلَـــِغـــبّـــاً تَ ــَم ــتَ ــصِ اأَْق ــ� ي ــرِّ ــِجــِل ال ــْع ــتَ ــ�ــشْ اأَفـــاِنـــيـــَن ِمـــْن ُم

ــٌة ــَق ــي ـــَي َرف ــــ ـــَة الـــَخـــْرقـــاِء َوه ـــيَ ـــْن ـــْت ِب ـــنَ ـــاَء ُمـــْعـــَلـــَمـــابَ ـــي ـــْل ـــَع ــــَن اأَعــــــــــواٍد ب ــــْي لـَـــــُه بَ

ــــْوِت ِجـــيـــَدُه ــــَم ــيَــَة ال ـــا َخــ�ــشْ ـــه ـــْي ـــدُّ اإِلَ ـــُم مـــايَ ـــــِريَّ الـــُمـــَقـــوَّ ـــفِّ الـــــبَ ـــَك ـــال َك ب َكـــــَهـــــزِّ

ــــِه نَـــــــْوَر َحــــْنــــَوٍة ــــداِق ــــشْ � ـــى اأَ ـــَل ــاَكــــــــاأَنَّ َع ــَم ــَع ــْط ــيُ ِل ِمـــْنـــُه  الـــِجـــيـــَد  ـــــدَّ  َم ُهـــــَو  اإِذا 

 اهلل نوح عليه ال�صالم، 
ّ
ة الحمامة مع نبي وى ِمن ق�صّ

ْ
وقد ا�صتفاد في هذا الو�صف مّما ُير

 ،
)2(

َجَعْت اإليه بالب�صارة، فمنحها اهلل في عنقها طوقًا تورثه بنيها
َ
حين اأر�صلها من ال�صفينة َفر

الُع�ّص الذي  ِف  ن؛ واأ�صار حميد في َو�صْ
ْ
ه حّماِء العالَطي مِّ

اأُ فَطْوُق هذا الفرخ هو ِوراثة عن 

. وُيالَحظ اأّن الّلوَن الأ�صود ما زاَل 
)3(

ِق الحمامة الذي ت�صرب العرب به المثل
ْ
َنعته اإلى ُخر �صَ

 
ّ
 َزَغبًا اأَحم

َ
يلوح في هذه الأَبيات، فقد تفلَّقت البي�صة بق�ْصِرها الأبي�ص عن هذا الفرخ ليكت�صي

الّلون، ثم ري�صًا اأقتم، واأ�صاف حميد اإلى اللون الأ�صود اإرها�صاٍت اأُخرى للفاِجعة التي تنتظر 

اأدوات  باأداٍة من  ه جيده 
ّ
الَمْوت«، و�صب ة 

َ
اأمه »َخ�ْصي اإلى  َيُمّد جيده  الحمامة، فجعل ولَدها 

الق�صيدة: 69، الأبيات: 139، 146-142.  )1(

)2(  احليوان 195/3، وثمار القلوب: 465، وديوان اأمية: 340.

)3(  احليوان 189/3، وثمار القلوب: 467، وجممع الأمثال 255/1.
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ه �صفرَة اأ�صداِقه ب�صفرة زهِر الَحْنوة - وهو معدوٌد في 
ِّ
هم؛ ونراه ي�صب

َّ
الموت، وهو ِقْدُح ال�ص

َئ الجوَّ للحزن على فقِده 
ِّ
ٍف ِمْن َجمال الفرخ، وُيَهي

َ
 ليك�صَف عن َطر

)1(
الت�صبيهات النادرة-

ه،   ُنُموُّ الفرخ ويكتمل ري�صُ
ّ
ه؛ ثم يختم الو�صف بوقوع الفاِجعة بعد اأْن يتم َزاأ به اأمُّ

ْ
عندما ُتر

:
)2(

ّ
 اأكثر من الت�صوير المو�صوعي

ّ
وهنا نراه ُيلّح على التَّ�صوير الذاتي

ـــْم يـَـِجــْد ــخــاَم ولَ يــ�ــَص الــ�ــشُّ ــى الــرِّ ــاَفــَلــّمــا اْكــتـَـ�ــشَ ــَم ــِث ــْج ـــي بـــاَحـــِة الـــُعـــ�ـــصِّ َم ـــا َمـــَعـــُه ف ـــَه لَ

ـــْم يَــــَدْع ـــَل ـــفٌّ َف ـــْقـــٌر ُمـــ�ـــشِ ــــَح لَــــُه �ـــشَ ــــي واأَْعــــُظــــَمــــااأُِت ـــاً  ـــم ـــي َرم اإِلّ  ــــــــداً  َولَ لَــهـــــا 

ـــَدْع ــاً َفــَلــْم تَ ــَحــيّ ــٍن �ــشُ ــ�ــشْ َمـــافـــاأُْوَفـــْت عــلــى ُغ ـــْجـــِوهـــا ُمـــتَـــَلـــوَّ ــــي �ـــشَ ِلــــبــــاِكــــيَــــٍة ف

ــــَدُح ُكـــلَّـــَمـــا ــــ�ــــشْ ــــٌة َخــــْطــــبــــاُء تَ َق ــــوَّ ــــَط ــاُم ــَم ــَج ــاأَنْ ــُع َف ــي ب ــرَّ ــــــزاَل ال ــُف َوانْ ــْي ــ�ــشَّ َدنـــا ال

ــاَفـــهـــــــاَج َحـــمـــاَم الـــَجـــْلـــَهـــتـَــْيـــِن نُـــواُحـــَهـــا ــَم ــاأْتَ ـــْوِح َم ــى الـــنَّ ــَل ــى َع ــْكــَل ــْت ثَ ــَج ــيَّ َكــمــا َه

ق بِذكر هذه 
ّ
َّمَ جوٌّ ِمن الحزن والتحر

كاِء والنُّواح قد عال، وَخي
ُ
ونالحظ هنا اأّن �صوَت الب

، وبالموازنة بينها وبين النائحة؛ كما نالحظ اأّنه جاء ِبِذْكِر ال�صيف 
َ

الباكية التي َتِهيج البواكي

بيع الذي َولَّى بجماِل 
َّ
، واأتى بِذكِر الر

ّ
ِة الحر الذي دنا بَوهجه، وما ُيْنِذر به من ِقّلِة الماء و�صدَّ

َق بذكِرهما الإِح�صا�َص بَفْقِد الجمال وما يتبعه من َلْوعة واأ�ًصى. َعمِّ
ُ
خ�صرته ووفرة مائه، لي

ِلُتباِدَل  د الذي فقد �صاحبته الجميلة بالظهور �صيئًا ف�صيئًا، 
ْ
ثم تبداأُ بعد هذا �صورة ُحَمي

:
)3(

الحمامَة عاطفتها، بعد ما راأيناها تختفي في الأبيات ال�صابقة لتحّل �صورُة الحمامة محلَّها

ِبــيــ�ــشــٍة ِبـــــاأَْجـــــِزاِع  ـْتــِنــي  َغــنَـّ ـــْئـــُت  �ـــشِ يـَـبـَـْنــبـَـَمــااإِذا  ـــْن  ِم اأَْو  تَــْثــلــيــَث  ـــْن  ِم ـــْزِع  ـــِج ال اأَِو 

ـــوُن ِغــنــاوؤُهـــــا ـــك ـــُت لَـــهـــا اأَنّـــــــى ي ـــْب ـــِج ــاَع ــَم ــا َف ــهـــ ــِق ــِط ــْن ــَم َفــ�ــشــيــحــاً َولَـــــْم تـَــْفـــتَـــْح ِب

ــهـــــا ــْوِت �ــشَ ـــُل  ـــْث ِم ــــُه  لَ ـــاً  ـــُزون ـــْح َم اأََر  ـــْم  ـــَل واأَْكــــَلــــَمــــاَف ـــوؤاِد  ـــف ـــل ل َواأَْدَوى  ــــــــرَّ  اأََح

مــثــِلــهــا ـــوُت  �ـــش �ـــشـــاَقـــُه  ــلــي  مــث اأَر  ــــــْم  ـــاَولَ ـــَم ـــَج اأَْع ــــْوُت  �ــــشَ �ـــشـــاَقـــُه  ـــاً  ـــيّ ـــَرب َع َول 

اإِن�صانيًا؛ بما َبثَّ  واإذا لحظنا في هذا الو�صف كيف اأّن حميداً َوَهَب الحمامَة وجوداً 

)1(  عيون الأخبار 188/2، واملوازنة 378/1.

الق�صيدة: 69، الأبيات: 147، 152-149.  )2(

الق�صيدة: 69، الأبيات: 154، 155، 157، 158.  )3(
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ْهَنا مع ذلك 
َّ
في نف�صها من م�صاعر الأمومة والَحَدِب على الولد والحزن والبكاء عليه، وَتَنب

د 
ِّ
على الحقيقة التي اأ�صار اإليها ابُن عبد ربه حين قال: »والحمامُة تبكي وُتَغنِّي وَتُنوُح وُتَغر

بكاء، ويجعُله  الحزيُن  ْجَعُله 
َ
َفي ُتْفَهم،  �َصْجع ل  اأ�صواُت  لها  واإِنما  نَّم،  َ

وَتَتر ِقر 
ْ
وُتَقر َجع 

ْ
وَت�ص

فما  فجيعتها،  في  الحمامة  ي�صارك  جعله  اّلذي  َب 
َ
ب

َّ
ال�ص ُنْدِرك  فحينئذ   ،

)1(
ِغناًء« رور 

ْ
الَم�ص

بكاوؤها وحزُنها عليه اإل �صورة لما في نف�ص حميٍد من بكاٍء وحزٍن على �صاحبته التي اأُتيَح 

َجها، َوَرَزاأ حميداً بها. لها َخاِطٌب َفُزوِّ

 وثّمة مالحظٌة اأُخرى في و�صف الحمامة هذا، وهي اأّنه ا�صتكمل الأَركان الفنية للّت�صوير 

عليه  وقفت  الذي  المكان  حّدد  فقد  وحركة،  و�صوت  ولون  وزمان  مكان  من  الأَدبي، 

ُعب على  الحمامة، وهو ق�صيٌب من ق�صبان النخيل ال�صغار، فهي لي�صت في مكاٍن مرَتِفٍع َي�صْ

يَب  د الزماَن اّلذي راآها فيه وهي تنوح على فرخها بقوله: »باكرت َع�صِ الناظر روؤيُتها، وحدَّ

الأ�صياُء  فيه  فَتْظهر  والهُدوُء،  فاء  ال�صَّ ه  َيُلفُّ الذي  الوقت  ذلك  في  اأي  ْم�ِص«؛  ال�صَّ َمْطَلَع  اأ�صاٍء 

و�صفها  الأ�صود حين  طوَقها  ى 
َ
َير اأْن  ا�صتطاع حميد  ولذلك  بو�صوح،  الأ�صوات  مع 

ْ
وُت�ص

اأي�صًا  الُورق، ونراه  َلْوِنها حين جعلها من الحمائم  �صائر  ن«، ولحظ 
ْ
الِعالَطي بقوله »َحّماء 

ْوَتها وهي  َة اأ�صداقه كاأنها َنْوُر َحْنوة، ثم اإنه نقل لنا �صَ
َ
ْفر ُيَدقِّق، النظر في فرخها حتى راأى �صُ

نُّما«،  َ
َحًة َوَتر

ْ
 َتر

ٍّ
َز دعاَءها بقوله: »َدَعْت �صاَق ُحر

َّ
تدعو �صاق حر بحزن واأ�صى، وذلك حين َمي

ونقل اإلى جانب �صوِتها اأ�صواَت الحمام اّلتي هاجها نواُح اأخِتها الثكلى، ونرى الحركة في 

باِح، وفي ت�صويِره  ُكه ن�صاِئُم ال�صَّ
ِّ
نِّمة تحر َ

مراقبته حركَة ع�صيب الأ�صاء الذي وقفت عليه ُمَتر

ِرّي ُيَهزُّ بالَكّف.
ْ
ه خ�صية الَمْوِت؛ كاأنه ِقْدٌح َمب حركَة ِجيِد الفرخ م�صطربًا وهو َيُمدُّ

نتابع  ذهبنا  اأَنَّنا  لو  اإذ  الحمامة؛  بو�صف  ًا  خا�صّ ة 
ّ
الفّني ورِة  ال�صُّ اأركاِن  ا�صتكماُل   ولي�ص 

اأركانها الفنية، وَبثِّ الحياة ولو  اأو�صاَفه الأُخرى لما َعِدْمنا لهذه ال�صورة مثياًل با�صتكمال 

ه  اإِح�صا�صِ ُعْمَق  مثاًل نالحظ  لل�صحاِب  الجمادات؛ ففي و�صفه  من  المو�صوُف جماداً  كان 

، ولذلك 
ّ
بب في حياة كل �صيٍء َحي

َّ
بالخ�صوبة اّلتي َيْحِمُلها؛ لأّن المطر الّذي يجود به هو ال�ص

)1(  العقد الفريد 414/5.
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:
)1(

َرُه وكاأّنه َفْحٌل من الفحول، فقال َبثَّ الحياة فيه ف�صوَّ

ــٍر ــهَّ ــشَ ــ� ــــــى اأََغــــــــرَّ ُم ـــاَولَــــَقــــْد نَــــَظــــْرُت اإِل ـــونَ ـــِة ُع ــــَن بـــالـــَخـــمـــيـــَل ــــشَّ ــــَو� ِبــــْكــــٍر تَ

ـــ�ـــصٍ ـــجِّ ـــَف ـــتَ ـــهـــا ُم ـــمـــاِت ـــِن ـــٍم �ـــشَ ـــنِّ ـــشَ ـــ� ـــتَ نْـــُفـــ�ـــشـــاً َوُعـــيُـــونَـــاُم ــــْدِر يَــــْمــــالأُ اأَ ــــَه ــــال ِب

ـــا ـــن ـــفُّ ـــُل ــــا نـُـــــراِقــــــبـُـــــه وبــــــــــاَت يَ ــــن ــــْت ـــاِب ـــونَ ـــنُ ـــْث ــــاً ُع م ــــدِّ ــــَق ـــاِم ُم ـــن ـــشَّ ـــ� ــــَد ال ــــِم َع

ــٍة ــَع ــْب ــشَ ـــــُه ِلـــ�ـــشـــاِبـــِع � ـــاُف لَ ـــج ـــِع ــــوؤٍ َفــــَرِويــــنَــــالـَـــِقــــَح ال ــــلُّ ــــَح ــــَد تَ ــــْع ـــــَن بَ ـــــِربْ َو�ـــــشَ

د 
ّ
َفنرى هنا اأنَّ �صعورُه بالعالقة بين الأر�ص وال�صحاب �صعور عميق، فهو ل يرى اأنها مجر

بًا، بل يرى اأنها عالقة حّب بين ذكر واأنثى غايتها 
ِّ
ه اأر�صًا َفُتْنِبت نباتًا َطي

ُ
�صحاٍب ي�صقي مطر

 ِبْكراً لم يفِقد �صيئًا ِمن 
َّ
الإخ�صاب؛ ولذلك راأى في ال�صحاب الذي َلم ُيْمِطر من قبل َفْحاًل اأغر

َفت َفْحاًل من قبله، 
َ
ه ُنوقًا ُعونًا �صبق لها اأْن َعر

ُ
 التي اأ�صاَبها مطر

َ
ْلِبه، وراأى الأرا�صي خ�صوبِة �صُ

ن الُمِحبُّ ع�صيَقته لياًل عندما يختلط النعا�ص بعيون النا�ص  نًا كما َيَتَو�صَّ وجعل اإِمطاَره اإِّياها َتَو�صُّ

ُتْعَجب به العيون  ر 
ِّ
ُمَتَكب اإِلى َهِديِر فحٍل  ل الرعد في َم�صَمع حميد  فينال منها َوطراً، وتحوَّ

ه الأنف�ص، وتحّولت التِّالل والآكام اإلى اأ�صنمة النوق، وَبَدت له كثرُة ال�صحاب وكثافُتُه 
ُ
َهب

ْ
وَتر

م ِمن  ُلُه اإلى الأر�ص �صنامًا لهذا الفحل �صخمًا قِد انك�صر لمتالِئة وطوِله، وَبَدا َلُه ما تقدَّ
ْ
وَمي

 التي انقطع 
َ

ل ُعثنونًا للفحل؛ وزاد حميد فوق ذلك اأْن جعل الأرا�صي حاب وتهدَّ
َّ

ِقَطع ال�ص

د عن الماء، 
ْ
ر  بها الَجْدُب والطَّ

َّ
ر اأَ�صَ  هذا ال�صحاب ُنوقًا ِعجافًا 

ُ
عنها الَمَطر ثم اأ�صابها مطر

فلّما عالها الفحُل َحَمَلْت َحْماًل وظهرت عالماُته عليها.

 واإذا اأردنا البحث عن الأَركان الفنية لت�صويره هذا؛ راأيناه يحّدد الزمان بقوله )تو�ّصن(، ثم 

نا(؛ فالوقت كان لياًل، ويحّدد المكان الذي وقف يراقبه فيه وهو  ه وباَت يلُفّ
ُ
بقوله )ِبتنا نراقب

، وما عال منه كاأّنه 
ّ
 ِمْن هذا ال�صحاب اإّل لونه الأغر

َ
الخميلة، ولما كان الزمان لياًل فاإنه لم َير

ف �صيئًا مما كان يحيط به في تلك الخميلة، وراأيناه  �َصنام، وما تقدم منه كاأّنه ُعثنون، ولم َي�صِ

ي�صتمع اإلى �صوت رعده، وتابع حركته وهو يُلّفهم ويحيط بهم مطره، وتتقّدم قطع منه كاأّنها 

ُعثنون.

الق�صيدة: 74، الأبيات: 4-1.  )1(
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كبيراً،  اعتماداً  ال�صتعارة  على  حاب 
ّ

لل�ص هذا  و�صفه  في  اعتمد  حميداً  اأنَّ  ونالحظ 

الت�صبيه  رئي�صية هي:  و�صائل  يعتمد حميد على ثالث  اإذ  الّت�صوير،  في  و�صائله  اإحدى  وهي 

ال�صتعانة  غير  من  الألفاظ  معاني  اإِلى  ما َيْعَمُد  كثيراً  فهو  المنا�صبة،  والألفاظ  وال�صتعارة 

بالت�صبيه وال�صتعارة في الت�صوير، فنراه مثاًل اإذا ما اأراد هجاء امراأة بخيلة بداأ ذلك بو�صفها 

ن، 
ّ
الهالليي َعريب  بني  امراأة من  فهي  الألفاظ وحَدها،  معاني  يعتمد على  ًا 

ّ
و�صفًا مو�صوعي

ٌف  ِرها، ول هي فتاة �صغيرة ُتزيَّن بالأطواق، بل هي َن�صَ
َ
عًا لحُمها ِمن ِكب ولي�صت كبيرة ُمتَّ�صِ

ة من �صباب مع 
ّ
ن القياَم عليه فال تزال في عمل وعالج له، وفيها بقي بينهما، ولها ماٌل ُتح�صِ

اأّنها قعدت عن الولد، وج�صُمها ُمكَتِنز لحمًا، ولكّنه اْكِتناٌز قبيح، حتى كاأّن مفا�صَلها دخل 

:
)1(

ها زوائُد من كثرة المتهان والعمل
ْ
ها في بع�ص، وقد ظهر على يَدْيها ورجَلي بع�صُ

ــــٍة ــــداَم َق ــــــْن  ِم نـــاِحـــ�ـــصٌ  ل  ــــٌة  ــــيّ الـــَقـــالِئـــُدَعــــِريــــِب ــا  ــه ــْي ــَل َع ـــِري  ـــْج ت ــٌر  ُمــْعــ�ــشِ ول 

ِنـــطـــاُقـــهـــا ـــــــــزاُل  يَ ل  َمــــعــــا�ــــصٍ  ــــــَي قـــاِعـــُداإِزاُء  ـــــوؤَْرٌة َوْه ـــــشُ ــا � ــه ــي ـــداً وف ـــدي ـــشَ �

ـــبـَــٍع ـــلِّ اإِ�ـــشْ ـــــاِغ، فـــي ك ـــــش ـــُة الأَْر� ـــَل ـــَداَخ ــــــُدُم ــا والــــيـَـــَديْــــِن َزواِئ ــه ــْن ــــِل ِم ْج ــــرِّ ــــَن ال ِم

وال�صتعارة،  الت�صبيه  عن  اأعر�ص  امراأٍة،  عن  بها  كنى  ٍح 
ْ
�صر �صجرِة  و�صَف  اأراد  ما  واإذا 

ففروعها  �صواها،  ما  فروَع  فروُعها  تعلو  �صرحٌة  فهي  لذلك،  و�صيلة  الألفاظ   
َ

معاني واّتخذ 

�صامقة في العال واأ�صلها ثابت في الماء، ولي�صت ذات طول مفِرط ول عر�ص فاح�ص، وقد 

بة 
ّ
اتخذت طيوُر ال�صيف مواِقَعها بين اأغ�صانها المتدلِّية الم�صتر�صلة من نعمتها، ولها رائحٌة طي

ة يردُّ النا�َص عنها رجل 
ّ
وظّل بارد يتمناه المرء عند ا�صتداد �صم�ص النهار، ولكنها �صجرة َمْحِمي

َتطاع 
ْ

فظٌّ غليُظ القلب، يخ�صى عليها من اأذى الطائفين بها، وهو دائم الحماية لها، فال ُي�ص

:
)2(

التََّمتُّع بظلها �صباحًا ول م�صاًء

ـــٍك ـــاِل م ــــَة  ــــْرَح ــــشَ � اأنَّ  اإِل  اهللُ  ـــــــى  ــــــُروُقاأَب ـــاِه تَ ـــ�ـــش ـــِع ـــــاِن ال ـــــن ـــى ُكـــــلِّ اأَف ـــل َع

ـــِت حــتّــى نــــاَل اأفــنــانُــهــا الــعــال ـــْب ـــنَّ ــــــروُقِمــــَن ال ــــابــــٌت وع ــــٌل ث ــــش ـــــي الــــمــــاء اأ� وف

طوِلهـا ـــــْوَق  َف ول  َعــْر�ــشــاً  َذَهـــبَـــْت  ـــحـــوُقفــمــا  و�ـــشَ ـــٌة  ـــ�ـــشَّ َع اإِلّ  ـــْرِح  الـــ�ـــشَّ ـــــَن  ِم

الق�صيدة: 16، الأبيات: 4-2.  )1(

الق�صيدة: 51، الأبيات: 58-52.  )2(
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حى بال�شُّ ــِف  ــْي ــشَّ ــ� ال ـــــُل  ُدخَّ فــيــهــا  َط  َوِريــــــــُقتَــــــَورَّ َفــــْرُعــــهــــنَّ  َهــــــَدبــــــاٍت  ُذَرى 

ُوُدوُقفــيــا ِطـــيـــَب َريّــــاهــــا ويــــا بَـــــــْرَد ِظــلِّــَهــا الـــنَّـــهـــاِر  ــصِ  ــ� ــْم ــشَ � ــــْن  ِم حــــاَن  اإِذا 

ــٌف ــِة خــائ ــَق ــي ــل ــَخ ــُص ال ــ� ــْك ــشَ ــا � ــه ــلَّ ــُقَحـــَمـــى ِظ ــي ــف ــش ـــَن � ـــي ـــف ـــائ ـــطَّ ـــا ُعــــــــراَم ال ـــه ـــْي ـــَل َع

تَ�ْشتَِطيُعُه ــَحــى  الــ�ــشُّ ــــْرِد  بَ ـــْن  ِم ــلَّ  الــظِّ تَـــــُذوُقَفـــال  ــيِّ  ــشِ ــ� ــَع ال بَـــــْرِد  ــــْن  ِم الــــَفــــْيَء  َول 

البخيلة  للمراأة  العاّم  الو�صف  الألفاظ في  اعتمَد حميد على معاني  ن 
ْ
المثاَلي ففي هَذين 

ولل�صجرة؛ ونجده في موا�صع اأخرى يعتمد على الّلفظة الواحدة لت�صوير هيئٍة اأو حالة من 

حالت المو�صوف، فمن ذلك ما جاء في و�صِفه تلك المراأة البخيلة، فهي اإذا ما راأت َحَماًل 

:
)1(

َنُه وبينها
ْ
َعها، راحت َتْنُزو َنْزواً �َصديداً ِلَتُحوَل َبي ه ليرَت�صِ ُيعاِر�ص اأمَّ

ـــــُه اأُمَّ عــــاَر�ــــصَ  ــــِعــــيٌُّ  بْ الــــرِّ ـــُل  ـــَم ـــَح ال ـــُداإِذا  ـــَداِف ـــَف ـــنَّ ال ـــِح َعــــــَدْت َوَكــــــَرى َحـــتَّـــى تَ

عٍة ت�صويراً رائعًا، وَتُقوم 
ْ
ر

ُ
ر �صّدَة َعْدِوها وَتَتاُبَع َخْطِوها ب�ص وِّ ى( ُت�صَ

َ
فنالِحظ كلمة )َوَكر

ورٍة كاملة؛ وكذلك ما جاء في و�صِفه الَجَمل وهو ينه�ُص بامراأة �صمينٍة، فاإذا به َيْجمع  َمقاَم �صُ

:
)2(

ع
َ
ر د عند نهو�صه ِلَئالَّ ُي�صْ ه اإلى بع�ص، ويت�صدَّ بع�صَ

ــا ـــ ــه ــلُّ ــِق يُ َعـــَلـــْتـــُه  اأَْن  ـــا  لَـــمَّ ـــــاَد  ك ـــــا  ـــاَوم ـــَم ـــ�ـــشَ زَّ َواأَْع ــــــــالأَ ـــى اْك ـــتَّ ــِتــِه َح ِبــنَــْهــ�ــشَ

فقاَمت �صيغُة الفعل )اكالأّز( بت�صويِر هيئته وهو يت�صّدد للنهو�ص.

ة ِمن و�صائِل التَّ�صوير عنده، و�صنوؤجل الحديث   فاعتماُده على معاني الألفاظ و�صيلٌة ُمِهمَّ

�صعره،  ة في 
ّ
الفّني الخ�صائ�ص  اإلى درا�صة  الت�صبيه وال�صتعارة،  اأي:  ن؛ 

ْ
َيي

َ
الأُْخر ن 

ْ
الو�صيَلَتي عن 

ر الحديث عنهما مرتين.
َّ
، ولكيال َيَتَكر

)3(
َلِتهما الوثيقة بالخ�صائ�ص المعنوية وذلك ل�صِ

ها تناول ما كان   وهكذا راأينا اأّن الو�صَف الذي هو اأو�صُع مو�صوعاِت �صعر حميد واأهمُّ

م اإلى   ما تناوله بالو�صف هو الإبل، وقدَّ
ّ
ٍة اأو جامدة، وكان اأهم

َّ
 حي

َ
يراه في ال�صحراء ِمن مظاهر

حراء كالذئب والحمامة، كما راأينا اأّنه اأتى في  جانب ذلك اأو�صافًا ناِدرًة لبع�ِص حيواِن ال�صّ

الق�صيدة: 16، البيت: 11.  )1(

الق�صيدة: 69، البيت: 89.  )2(

)3(  انظر احلديث عن )اخل�صائ�ص املعنوية( يف الف�صل اخلام�ص.
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، وحّقق في اأو�صافه الأركاَن 
ّ
 اإلى جانب الت�صوير الذاتي

ّ
بع�ص اأو�صافه بالت�صوير المو�صوعي

.
ّ
الفنية للت�صوير الأدبي

2 - الغَزل:

 ذكرُت في الحديث عن الو�صف في �صعر حميد اأّن الغزل هو المو�صوُع الثاني من حيث 

ببع�َص  التي حدت  واأهميته هي  المو�صوع  �صعة هذا  اأّن  في  �صّك  ُته عنده، ول 
ّ
واأهّمي �صعته 

.
)1(

موؤرخي الأدب العربي اإلى اأن ي�صنفه �صمن ال�صعراء الَغِزِلين

ويذهب حميد في تغزله من حيث ال�صكل مذهبين اثنين: فنراه يحافظ في اأّولهما على 

المكان التقليدي للغزل في مقدمة الق�صيدة، تبعًا للمنهج الجاهلي وهو الغالب على غزله، 

بع�ص  اإلى  اإ�صافًة   ،
)2(

والمقطعات الق�صائد  بع�ص  اأبيات  بجميع  ثانيهما  في  الغزل  وي�صتاأثر 

كالأطالل  بها؛  المتغزل  بالمراأة  خا�صة  اأ�صياء  وو�صف  الغزل  بين  فيها  مزج  التي  الق�صائد 

، ويعّد هذا المذهب الثاني م�صاركة في تطوير فّن الغزل 
)3(

والهودج والجمل وما اإلى ذلك

الَغِزلين من �صعراء الحجاز ونجد، في �صدر الإ�صالم وع�صر بني  الذي تطور بو�صوح عند 

اأمية، اإذ اأفردوا له الق�صائد والمقطعات، وتخ�ص�ص عدد منهم بهذا الفن من ال�صعر، ويرجع 

ر الظروف الجتماعية والقت�صادية اآنئذ، فقد تطورت العقلية العربية نتيجة لتلك 
ّ
ذلك اإلى تغي

ما  واحد  بفن  اللتزام  اإلى  الكبار  ال�صعراء  فيها  يميل  �ص  تخ�صُّ عقلية  واأ�صبحت  الظروف، 

.
)4(

ا�صتطاُعوا اإلى ذلك �صبياًل

 ونرى اأن معظم غزله من حيث م�صمونه غزل وجداني ُم�صَتَمّد من تجربة حقيقية، وقليلة 

ه فيها منهج الق�صيدة اإلى التغزل بامراأة ي�صّوُرَها في خياله، دون 
ّ
ع التي ا�صطر تلك الموا�صِ

ع تبقى مرهونة بما   عاطفَتة في غزله، على اأّن الأحكام على هذه الموا�صِ
ُ
دافع وجداني ُيْظِهر

�صاع من الق�صائد التي وردت فيها، ففي بقايا اإحدى ق�صائده نراه يقّدم لنا مالمح المراأة، 

)1(  تاريخ اآداب اللغة العربية 295/1.

)2(  وهي ذوات الأرقام: 27، 54، 57، 60، 66.

)3(  وهما الق�صيدتان: 51، 69.

)4(  انظر التطور والتجديد: 236 - 237، والعجاج حياته ورجزه: 229.
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:
)1(

وي�صّورها ت�صويراً ح�صيًا ل اأثر فيه لعاطفته ووجدانه؛ فيقول

ــــا ــــهـــــ ــــَدانُ اأَبْ وا�ــــشــــٌح  ـــْيـــمـــى  ـــَل �ـــشُ ــْجاإنَّ  ــبَ ــشَّ ــ� ــــن تَـــْحـــِت ال ــــــــراِف ِم ـــنـــُة الأط ـــيِّ
لَ

ـــتـــوُرهـــا �ـــشُ ــــَرْت  ــــ�ــــشِ ُق مــــا  اإِذا  اأَِرْجَوْهــــــــَي  يَـــَلـــْنـــُجـــوٌج  الـــبَـــْيـــَت  ـــِمـــَل  و�ـــشَ

ــُه ــشَّ ــ� ـــــاَء َجــــْفــــٍن َم ــاً م ــع ــي ــج ــشَ ــي � ـــْجتُــْحــ�ــشِ ـــِل ـــُمـــوٌل ثَ ـــــاِرِق َمـــ�ـــشْ ـــــب ـــَة ال ـــيَّ ـــشِ ـــ� َع

ية؛ ِمن ُح�صِن َلْون ولين َمْلَم�ص وِطيب رائحة 
ّ

فات الح�ص فهو يُلّح في هذا الغزل على ال�صِّ

واللم�ص،  الب�صر  وهي  الحوا�ص،  من  عدداً  و�صفها  في  ُي�ْصِرك  نراه   
ّ
َثم وِمن  ريق؛  وُعذوبة 

من  جعلها  حتى  بالخمرة،  وت�صبيهه  ريقها  و�صف  في  ويدّقق  يبالغ  ونراه  والذوق،  وال�صم 

ة.
ّ
ي

ِّ
اأطيب الخمر واأبرده، وهذا -اأي و�صف ريق المراأة- من اأ�صدِّ اأو�صافها ح�ص

اأنها لي�صت من الغزل الوجداني يذكر بع�َص   ونجده في بع�ص هذه الموا�صع التي نظّن 

لل واإِخالف الموعد، وربما ذكر َتَملُّكها لقلوب الرجال، هذا  ة؛ كالدَّ
ّ
�صفات المراأة الُخُلقي

اإلى جانب اهتمامه بت�صوير جمالها وح�صن خلقها، ولكنها خالية من حديث مواجد الحب 

:
)3(

؛ فمن ذلك قوله
)2(

وعاطفة المحب

ـــــالِل الـــمـــلـــيـــَحـــِة بــعــَدنــا ـــــاأط ــــــرَّ ب وتُـــبـــاِكـــُرْهاأَ�ــــــشَ ــــُه  ــــابُ ــــاأْت تَ ــَفــى  الــ�ــشَّ َدُروُج 

ـــٍة ـــيَّ ـــــوَم َح ــــــَدْت ي ـــت ب ــــا كـــان ــــه ـــِن َوْعــــــٍر َمـــطـــاِمـــُرْهَفـــَلـــو اأَنَّ ـــْي ـــْرنَ ـــَق ِلــُمــْنــَعــِطــِف ال

ٍة ــرَّ ــِخ ــَم ــشْ ــ� ــَل فــي ُم ــْه ــشَّ ــ� ــاِت ال ــب ــاِئ ــه ـــن ال ــــــاِدُرْهِم ــــْوَم ف ــــَق ــــُن ال ــــاأَْم ـــِد ُوعــــــوٍل ي ـــَحـــْي ِب

ـــُه ـــاَق ـــــاُة و�ـــش م ـــــرُّ ـــى تَـــِحـــيـــَن مــــقــــاِدُرْهاأَتـــــاهـــــا َولَــــــــْو قــــــاَم ال ـــتَّ ــا َح ــب ــشِّ ــ� ِحـــبـــاُل ال

ــه ــابُ ــب ـــِري َح ـــْج كِّ يَ ــِل الـــــرَّ ــْي ــشَ ــ� ـــاَدى َك ـــه ـــُرْهتَ ـــاِب ـــه نَ ــٍل  ــي ــل ق ــــــٍث  َوْع ِذي  ـــْطـــحـــاَء  ـــبَ ِب

ــا ـــ ــه ــَدلِّ ـــــاِل ب ج ـــــرِّ ـــــاِب ال ـــــب ــــوٌب لأَل ــــل ـــُرْهَخ ـــاِج ـــح َم تـُـــَحــــلَّ  اأَْن  َحـــــــراٌم  ِحـــمـــاهـــا 

يها  ة حميد غائبٌة من هذه الأبيات اإل البيت الأّول، وهي حتى في هذا البيت ُيَغ�صِّ
ّ
ف�صخ�صي

 �صورُة الوعل، وكاأّن حميداً 
َ
باٌب ِمن �صمير الجمع في قوله )بعَدنا(، ثم َتغيُب نهائيًا لتظهر �صَ

الق�صيدة: 9، الأبيات: 5-3.  )1(

)2(  انظر الق�صائد 36 و40 و57.

الق�صيدة: 34، الأبيات: 11-6.  )3(
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رائعًا  ت�صويراً  يقّدم  نراه  ثم  المليحة،  بهذه  يتعّلق  ِلَمْن  للوعل  الجميلة  ال�صورة  بهذه  يعتِذُر 

 
ُ
ر

َّ
ه، فال يتك�ص

ُ
 قليٌل يجري في َم�صيٍل وا�صٍع قليلٍة ُحَفر

ٌ
ٍل اأتى به مطر

ْ
ي

َ
ُهه ب�ص

ِّ
ب لتهاديها الذي ُي�صَ

يابًا، ويختم غزله هذا بو�صفها باأّنها )خلوب لألباب  راً، بل ين�صاب اْن�صِ
ُّ

ياِنه َتَك�ص
َ
الماء في َجر

ان ل  امراأٌة َح�صَ ُتْعِجبه، فهي  التي  �صيئًا من الأخالق   
ُ
بَدلِّها(، ويمنحها �صفة تظهر جال 

ّ
الر

اأثر،  اأّي  اأّننا ل نجد لعاطفتة نحو هذه المليحه الخلوب لأْلباب الرجال  ُمها؛ بيد 
َ
ُتَحّل ُحر

وما ذاك اإل لأّنه فيما نرى يتحدث عن امراأٍة �صاغ �صفاِتها في خياله، معتمداً على �صيٍء من 

مقايي�ص جمال المراأة الَخْلقية والُخُلقية عنده.

ثنا عن  يتغّزل غزًل وجدانيًا، فيحدِّ المراأة راأيناه  بينه وبين  العالقُة  ُوِجَدِت  اإذا ما   ولكنه 

لة، ويحّدثنا عن حزنه لفراقها اإذا  م�صاعره وتعلُّقه ب�صاحبته وجماِلها وبكّل ما َيُمتُّ اإليها ب�صِ

ه اإذا اأياأَ�صته، وعن �صوقه وحنينه اإِذا طال بعُدها، ويتذّكر اأيّام �صبابه الذي تولّى  فارقته، وعن ياأ�صِ

بكّل ما فيه من حّب ولهو؛ وياأتي هذا ال�صرب من الغزل عند حميد ُمْنَفِرداً في بع�ص الق�صائد 

اأو المقّطعات اأحيانًا، كما ياأتي في مو�صعه التقليدّي من منهج الق�صيدة اأحيانًا اأُخرى.

 ويذهب حميد في غزله الوجداني من حيث المعاني مذهبين اثنين: فين�صرف بع�صه اإلى 

، ويمزج في 
ّ
الحديث عن عاطفته تجاه المراأة دون اأن يلتفت اإلى و�صفها الح�صي اأو الذاتي

بع�صه الآخر بين عاطفته وو�صفها.

�صها بالغزل دون ما �صواه   فمن اأمثلة المذهب الأول ق�صيدة يتغزل فيها بُجْمٍل، فقد خ�صّ

ن مكاَنة ُجْمٍل في قلبه و�صّدة َوْجِده بها، فنراه يبداأ 
ّ
من المو�صوعات، واأراد من خاللها اأْن يبي

لغيره؛  اأْن تكون ُجْمٌل  الّدنيا ومثلها معها مقابَل  له  اأن تكون  اأنه ل ير�صى  مًا  ُمْق�صِ ق�صيدته 

ُلها، وهي امراأة تكره الباطَل وُتِحّب ِو�صاَله؟ ويذَهب  ه: اأَيْهُجرها اأم ي�صِ
َ

ويقف ُي�صاِئل نف�ص

:
)1(

ة َوْجِده، وليكون ذلك جوابًا عن �صوؤاله دَّ ف عن �صِ بعد هذا ليك�صِ

ــى ــنً ـــــى ِم ـــاِت اإِل ـــ�ـــش اِق ـــرَّ ــِلَحـــَلـــْفـــُت ِبـــــَربِّ ال ــْب ــَح ال َعـــَلـــى  الــواِقــفــيــَن  َوَربِّ  َزفــيــفــاً 

ــِه ب ُعــــِدلَــــْت  َومـــــا  ـــا  ـــي ن ـــدُّ ال ـــــَي  ِل انَّ  ـــــَو  ــِللَ ُجــْم ــوى  ــشِ � اأََرْدُت  ــا  م ــري  ــْي ــَغ ِل ـــٌل  ـــْم َوُج

الق�صيدة: 54، الأبيات: 4-1.  )1(
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ــِل ــْم ُج َعـــَلـــى  ـــمُّ  ـــِل تُ ْم  اأَ ـــاًل  ـــْم ُج ــِلاأَتَـــْهـــُجـــُر  ــَو�ــشْ ـــُة ال ـــِق جـــاِذبَ يْ ـــرَّ ـــٌل َعـــيُـــوُف ال ـــْم َوُج

ــْمــطــاَء عــالـَـَجــْت ــٍل َوْجــــُد �ــشَ ــُجــْم ـــَوْجـــِدي ِب ــلَِّف ــُق ــــاً َعـــَلـــى ِمـــــَرِر ال ــــان ــصِ اأَزم ــ� ــْي ــَع ـــن ال ِم

هذه  خبر  علينا  فيق�ّص   ،
)1(

عرية ال�صِّ الق�صة  على  فيه  يعتمد  طوياًل  ا�صتطراداً  ي�صتطِرد  ثم 

بعاًل  فاأَْنَكَحها  ها  َيْنَع�صَ اأْن  اأراد اهلل  ثم  قبُل،  الفقر وال�صدة من  التي غالبت  ال�صمطاء  العجوز 

ُب 
ْ
ْتُهم الَحر داً فار�صًا، ثم َفَجاأَ

ّ
ّب في قومه �صي ُل ِمْن َبْعِل«، واأَْوَلدها ُغالمًا، َف�صَ »َوما َكاَنْت ُتوؤَمِّ

:
)2(

اأَ َعُدوٍّ قاِدم
َ
عندَما َحَمَل اإِليهم راكٌب غريٌب َنب

ـــٌة ـــِريَّ ـــمَّ ـــشِ � بـــــِه  تَـــــْهـــــِوي  ــــــــٌب  راِك ــْكــِلاإِذا  ــــْن �ــشَ نـــا�ـــصٍ َوِم ـــْن اأُ ــْم ِم ــواُه ــشِ ــٌب � ــري َغ

ــــَفــــْي ُمـــَقـــنَّـــٍع ــــُدوا بــــاأَلْ ــــي ـــال لـَـــُهــــم: ِك ـــق ـــــْزِلَف ُع ول  ـــعـــاٍف  �ـــشِ ل  ِطـــــــواٍل  ِعــــظــــاٍم 

ـــَلـــُمـــوا ــــمَّ اأَ�ـــشْ ـــــــَره ثُ ــاً اأَْم ــق ــي ــب ــوا َط ــكُّ ــِلَفــ�ــشَ ــْع ــِف ــــــَر الــَجــمــاَعــِة وال ــا اأَْم ــه ــِن ـــَكـــفِّ ابْ ِب

ُيَقتَّلوا،  اأّل  عليهم  فحِر�ص  باأ�صحابه،  الهزيمُة  ودارت  الجمعان،  والتقى  اللواء،  فاأخذ 

عدّوه  من   
ٌ
ثائر الحين  ذلك  في  فجاءه  اأعداَءهم،  فيقتل  الأدبار  ُيَولُّون  وُهم  يحِميهم  فجَعل 

بمقَتل  ه  مُّ
اأُ و�صِمعت  فار�َصهم،  ينُدبون  ًة 

َ
مولِّي خيُله  ت 

َّ
وكر فر�صه،  فوق  من   

ّ
فخر فطعنه، 

:
)3(

وحيِدها

نَْف�َشها ِلـــتَـــْذبَـــَح  ــُمــو�ــشــى  ال ــــى  ل اإِ ــْت  ــاَم ــق ـْكــِلَف ِزيَّـــــِة والــثُـّ ـــُك الـــــرَّ ـــهـــا َو�ـــشْ ـــَل ـــَج واأَْع

ـــدا ـــى اأَتــــاَهــــا َكـــمـــا بَ ـــتَّ َجـــــْزِلَفـــمـــا بَــــِرَحــــْت َح ـــٍق  ـــُل ُخ ِذي  تـَــْكـــِلـــيـــُم  َوراَجـــَعـــهـــا 

من  ياأ�ٍص  بعِد  ِمن  جاءها  الذي  لوحيِدها  كبيراً  ها 
ُّ
حب كان  كم  المراأِة:  هذِه  اإلى  اأفراأيَت 

كان  وكم  ُقِتل؟  اأنَّه  بلغها  حينما  �صديداً  ُحْزُنها  كان  وكم  عي�ص؟  و�صيِق  ُقلٍّ  وبعد  واج،  الزَّ

ُحها عظيمًا حينما راأته �صالمًا اأماَمها؟ ل �صك في اأّن هذه العواطف كانت قد بَلَغْت منها 
َ
َفر

ة هذه المراأة وعواطفها، وبين  ل ما بين ق�صّ �صِ
َ
اأق�صى ما تبلغه من اإن�صان؛ فهاهنا يعود حميد لي

:
)4(

ة لُجْمل ووجِده بها، فيختم ق�صيدَته بقوله
ِّ
ُحب

)1(  انظر تطور الغزل بني اجلاهلية والإ�صالم: 250.

الق�صيدة: 54، الأبيات: 11-9.  )2(
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ــي ــِت ــْرَح ــَك، َوَف ــي ــــُد ِت ــٍل َوْج ــْم ــُج ـــِدي ب ـــَوْج ــا َفـــِرَحـــْت َقــْبــلــيَف ــه ــِن ــابْ ِبــُجــْمــٍل كــمــا َقــــْد ِب

ي والنهماك 
ّ

ن اأّنها بعيدة كل البعد عن الو�صف الح�ص
ِّ
والّنظر في معاني هذه الق�صيدة يبي

كل  في  ُجْمٍل  با�صِم  َلِهَج  اأّنه  هذا  ويوؤّكد  دق،  ال�صّ كّل  �صادقٌة  عاطفَته  واأن  المفاتن،  وراَء 

يفاِرق  اأْن  يريد  ل  وكاأّنُه  ملحوظًا،  تكراراً  ا�صُمها  ر 
َّ
فتكر عنها،  فيها  تحّدث  التي  الأبيات 

 بِه.
َ

ا�صَمها والتَّغنِّي

ذلك  كّل  الَوْجد،  وو�صف  للحب  َدها 
ُّ
وتفر عاطفتها  و�صدَق  الق�صيدة  هذه   

َ
معاني  اإن 

اإّل   الذي ل نجد منه عنده 
ّ
ي

ّ
يجعلها في �صميم الغزل الَعفيف، ويناأى بها عن الغزل الح�ص

اأبياتًا قليلة فيما و�صل اإلينا من �صعره.

 ونجده في ق�صيدة اأُخرى من اأمثلة هذا المذهب َيْمِزج بين الحديث عن عاطفته وبين 

بكاء اأيّام ال�صباب، فهو يقف على اأطالل ُجْمٍل وي�صُفها، ثم يتذّكرها اأّيام كانت َتْخُلب األباَب 

:
)1(

جال
ِّ
الر

ــَلــْت ــْلــ�ــشَ عـــاَث والـــنِّـــطـــاَف تَــ�ــشَ ـــــاَنَّ الـــرِّ ــــوُبَك ــــُل ــــرجــــاِل َخ ــــل ــــَي ُجـــــْمـــــٌل ِل ــــاِل ــــي لَ

ــا ـــ ــه ــوِن ــتُ ـــي ُم ـــواِح ــــمــــا �ـــشَ ـــٍة اأَيْ ـــيَّ ـــَوْحـــ�ـــشِ ــُبِب ــي ــِب ــَق ــا َف ــه ــُح ــشْ ــ� ـــ�ـــصٌ واأَيْـــــمـــــا َك ـــُمـــْل َف

 ع�صر بيتًا، وعاد بعده اإلى ُجْمٍل 
ْ
ثم ا�صتر�َصل في و�صف هذه الوح�صية ا�صتر�صاًل بلغ اثَني

ُلب العقل، ونقل 
ْ

 في ميعِة ال�صبا َت�ص
ٌ
بًا لها، ِكالهما ِبْكر

ْ
ليتذّكر جنوَنه بها وهي ت�صاحب ِتر

:
)2(

ياِنه
َ

تاه به اأّنهما كادَتا َتْن�ص
َ
يارة، فقالتا قوًل اأَ�ْصَعر حواراً جرى بينهما حينما اأب�صرتاه ُيريد الزِّ

ُهــمــا اإِْذ  ــِة  ــل ــي ــح ــنَّ وال ـــٍل  ـــْم ـــُج ِب ـــُت  ـــْن ـــِن ــــُلــــوُبُج ــــَك ِبـــــْكـــــٌر عـــــاِتـــــٌق و�ــــشَ ــــمِّ ــــَه َك

ــــــــاَرًة ِزي ــــبٌّ  ــــِغ ُم َزْوٌر  ـــا:  ـــت ـــالَ ق ــُبَواإِذ  ــي ـــيِّ عــ�ــش ـــِط ـــَم ـــل ــــــوٌم ل ــــــلَّ ي ــــــــْد َظ َوَق

يـُـــرى واأَْن  ُحــــَمــــْيــــٌد  هـــــذا  ــــٍة:  ــــَل ــــائ ــُبَوق عــجــي قــــنــــاَة  وادي  اأَْو  ِبــــَحــــْيــــَلــــَة 

ــْت ــَم ــَجــ�ــشَّ ــَوى مـــا تَ ـــ ــه ــــْو مـــا ال ـــوُبوقـــائـــلـــٍة: لَ ـــُع ــفــاِر نَ ـــــْم َعــْجــلــى الــ�ــشِّ ـــــَرُك بــــِه اإِثْ

ــُكــمــا ــْن ِم ــــاأُْي  ــــنَّ ال يَــــْعــــُدَو  اأَْن  تـــاأَْمـــنـــا  ـــال  َحــِبــيــُبَف ــــــــمَّ  اأَلَ اإِْن  ــــــــاأٍْي  نَ ــــَد  ــــْع بُ َول 

الق�صيدة: 2، البيتان: 11-10.  )1(
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ـــِذي ــَي الَّ ـــْن نُــْحــ�ــشِ ـــاأُْي لَ ـــنَّ لـَــبـــيـــُبتَـــقـــولِن: َطـــاَل ال يَـــــُعـــــدَّ  اأَْن  اإِلّ  ـــــاَك  ـــــن ـــــاأَيْ نَ

متجاوِرين،  اأهُلهم  فيها  كان  التي  الأياَم  ويتذّكر  هما 
ُ
ر يذكِّ فراح  حميداً،  هذا  اآلَم  وقد 

هن ن�صاَرُة �صباِبِه، وهو ُمْقِبل على الحياِة ل ُيبالي بَلْوم لِئم، 
ُ
حيَن الغواني مقبالٌت عليه تعجب

ِمن  له  تجعل  بة 
َّ
ُمَحب ة 

َ
ُحْمر تعُلوه  الوجه  ولون  كثير،  طويٌل   

ُ
َعر وال�صَّ طرّي،  َغ�ّص  باُب  فال�صَّ

:
)1(

و�صًا
ُ
قلوِب الَغواني َن�صيبًا َمْفر

ـــا ـــنَ ـــُل ــــاَم اْجــــتَــــَوْرنـَـــا َواأَْه ــى فـــاذُكـــرا ع ــل ــُببَ ــي ــشِ ــ� َخ ــــَجــــنــــاُب  وال دارا  َمـــــَداِفـــــَع 

ــا ــه ــُع ــْم ــشَ ـــي َو� ـــواِن ـــَغ َحــبــيــُبلَـــيـــالـــَي اأَبْــــ�ــــشــــاُر ال ـــنَّ  ــــ ـــه لَ ــــحــــي  ِري واإِْذ  اإِلـــــــــيَّ 

ٌن ـــوَّ ـــَه ُم ـــْيٌء  ـــشَ � الـــنَّـــا�ـــُص  ـــوُل  ـــُق يَ مـــا  َرطــيــُبَواإِذ  ــبــاِب  الــ�ــشَّ ـــُن  ُغـــ�ـــشْ واإِْذ  ـــيَّ  ـــَل َع

ـــْذَهـــٌب ُم ــــَي  ــــْوِن َولَ �ــشــاٍف  ــَعــِري  �ــشَ ــُبَواإِْذ  ــي ــ�ــش نَ اأَلْـــبَـــاِبـــهـــــــنَّ  ِمـــــْن  ِلـــــَي  َواإِذ 

ْقن عنه، فاأثار ذلَك ذكرياِته 
َّ
ُب َفَملَّ الغواني ُفكاَهَته وَتَفر

ْ
ي  َيْلَتِفت اإِلى حاِله وقد َعالُه ال�صَّ

َّ
ُثم

ُمْعَجبات  وُهنَّ  واللَّهو،  الُمجوِن  ِمن  �صيئًا  وُيباِدْلَنه  ه، 
َ

ومجِل�ص ُهَزاَلَته  َن 
ْ
ُيْحِبب ُكنَّ  اأيام  معهن 

ر على تلك الأيام التي كان ل َيْعباأ 
ّ

َتَح�ص
َ
واد ولوٍن َذهيب، َفي

َّ
بمظاِهر �صبابه، ِمن �َصَعر �صديِد ال�ص

:
)2(

ا هو فيه فيها بَمْن يُلومه، وَيْعلُِّله باأنَّه �صيتوب ممَّ

ــن ُهــزالــتــي ــْم ــِئ ــشَ ــى الــَغــوانــي َقــــْد � ــح ــش ــاأَ� ــُبَف ــي ــشِ ــ� ـــــنَّ َم ـــــُه ــــا راَع ـــــَن لـَـــمَّ ـــــْي ـــــَل واأَْج

َمْجِل�شي ــَن  ــَويْ ــْه يَ ْهــِر  الــدَّ بَــْعــ�ــَص  ُكـــنَّ  ــــنَّ َحـــبـــيـــُبَوَقــــْد  ــــِه ــــاِن ــــنَّ ــــــــى ِج َوِجــــــنِّــــــي اإِل

ــــواُدُه �ــــشَ اأََحـــــــمُّ  ـــيـــٌب  ـــْرب ِغ اأْ�ـــــصُ  الـــــرَّ ــــيَّ َمــــُجــــوُباإِِذ  ــــَل ـــــــــــواٍن َع لْ ــــــُب اأَ ــــــْذَه َوُم

ـــا ـــن ـــْولَ وَق ـــاَب  ـــب ـــشَّ ـــ� ال اهللُ  يـُـــْبــــِعــــِد  ـــنَـــتـُــوُبَفـــــال  �ـــشَ ــــْبــــَوًة  �ــــشَ ـــا  ـــْون ـــبَ �ـــشَ ـــا  م اإِذا 

ة 
ّ
ي

ّ
ووا�صٌح اأّن حميداً لم يلَتِفت في هذه الق�صيدة اأي�صًا اإلى اأو�صاف جماِل مع�صوقِته الح�ص

ة، بل توّجه اإلى الحديث عن ع�صِقه وجنوِنه، 
ّ
ة، كما لم يلَتِفت اإليه في ق�صيدته الالمي

ّ
اأو الذاتي

ه، وما اأثار من ذكريات ال�صباب. َكه اإعرا�ُص الغواني في نف�صِ
َ
واإلى ما َتر

»َوِجنِّي  قوله:  َوَعبِثه، وذلك في  ُمجوِنه  ما كان من  اإلى  الق�صيدة  اإ�صارة في هذه   وثّمة 

الق�صيدة: 2، الأبيات: 32-29.  )1(
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فه، 
ْ
وَظر وفكاهته  وبحديثه  به  الغواني  تعّلق  اإلى  اإ�صارات  عّدة  وفيها  َحبيُب«،  ِجّناِنِهنَّ  اإلى 

ِنه وِفْتَنِته للغواني، وهذه الأمور تذّكرنا ب�صيٍء من َمْذهب ُعَمر بن 
ْ

اأي�صًا و�صٌف لُح�ص وفيها 

اأبي ربيعة، ومع ذلك فاإّن التَّ�صاُبه بهذه المعاني عندهما ل يعني اأّن مذهَب حميد في هذا من 

اإِلى ذلك عند حميد يختلف عن دوافع عمر، فحميد كان يتذّكر  مذهب عمر؛ لأنَّ الدافع 

َن ذلك بالحديث عن 
َ
اأيّام �صبابه وياأ�صى عليها، فدفعه ذلك اإلى ذكر اأحلى ما في ال�صباب، وَقر

ِب و�ُصحوبه واإِعرا�ِص الغواني، حتى َلكاأنَّ هذه الذكريات ما هي اإل �صرٌب من الرثاء 
ْ
ي ال�صَّ

اِحل الذي لن يعود، وُي�صاف اإلى ذلك اأّن حميداً غالبًا ما يذكر 
َّ
كاِء على ذلك الر

ُ
والّتاأبيِن والب

ق المتعلِّق بالمراأة، في حين كان عمر يذهب ذلك المذهب وهو في  في �صعرِه اأّنه هو العا�صِ

وتعلُِّقهن  نحوه  عواِطِفِهّن  عن  ث  فيتحدَّ وَيْختال،  الن�صاء  على  َيتِيُه  بنف�صه،  ُمْعَجٌب  �صبابه، 

وَرَة المعهودَة للعالقة بين الرجل  ، قالبًا بذلك ال�صُّ هّن وُيِدلُّ عليهنَّ هّن له، في�صدُّ �صِ
ُّ
به وتعر

ِمه كما فعل حميد وبع�ُص ال�ّصعراء الذين 
َ
 فهو لم يكن ُيواِزن بين �صباِبه وَهر

ْ
، وِمْن َثم

)1(
والمراأة

ٍء ِمن 
ْ
ث اأََحُدهم حينًا من الأَحيان عن �َصي ؛ ومع ذلك فهوؤلء واإْن تحدَّ

)2(
طاَل عليهم الأَجل

ِه هو، وعّما يترك هذا الحب في 
ِّ
ها له، فاإنه غالبًا ما كان يتحّدث عن حب

ِّ
تعلُّق المراأة بِه وُحب

نف�صه.

؛ وهو الذي يمزج فيه 
ّ
 غزل حميد الوجداني

ْ
ي

َ
 واإذا وقفنا عند المذهب الثاني من مذَهب

فاإننا  وذاتيًا،  يًا 
ّ

ح�ص و�صفًا  بها  ل  الُمَتَغزَّ المراأة  و�صف  وبين  ومواجده،  الحب  حديث  بين 

ح في المجال وا�صعًا اأمام 
َ

ته التي يتغزل فيها بليلى، فنراه َيْف�ص
َّ
ز مثاٍل عليه هو ميمي

َ
نجد اأّن اأَْبر

ِلها  ِد اأحداِث ترحُّ
ْ
َد اأّنه ل ين�صى الحديَث عن عاطفته، ُمعَتِمداً في ذلك على �َصر

ْ
و�صفها، َبي

َتَتهادى  َمْجِل�صها، فذهبت  قاَمْت من  يًا حين 
ّ

نف�صه، فقد و�صفها و�صفًا ح�ص واأَثِر ذلك في 

ًة، كما َتَتَهادى مياُه �صيٍل انَقَطَع معَظُمه فقلَّْت مياُهه، 
َ
ر

ْ
ًة ثقيلًة ُمَتماِيَلًة َيْمَنًة وَي�ص

َ
وتم�صي ِم�ْصي

ل، وعليها ثوٌب  َمًة ممَتِلئَة الِعظام والمفا�صِ ُنْدن بها امراأًة منعَّ
ْ

ْت بها الّن�صاء يدَفْعَنها وَي�ص وحفَّ

ف م�صيتها  ي ُمَتهاِديًة بهذا الثَّْوب، في�صِ �صان؛ وهنا يدقِّق النظر فيها وهي َتْم�صِ
ْ
راِئع من�صوٌج بَمي

ر على 
ّ

ك ِمن م�صيتها فيهَتّز ويتك�ص
َّ
ًا، فاإذا ما اأقبلت راأى ثوَبها يتحر

ّ
ي

ّ
مقبلًة ومدبرة و�صفًا ح�ص

)1(  انظر التطور والتجديد: 229 - 231.

)2(  انظر العّجاج حياته ورجزه: 234 - 236.
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ها َوُهما 
ْ
ْت راأى َمْتَني

َ
ر دون اأْن َيْنَهال، واإذا ما اأدَبر

ّ
َتّل ويتك�ص

ْ
ِدها؛ كما يهتّز الكثيُب الُمب

َ
َج�ص

:
)1(

َيُهّزان ِرْدَفها فيبدو كاأّنه قطعتاِن من �َصناٍم عظيٍم ُمْمَتلىٍء �َصْحمًا

ـــًة ـــْرَجـــِحـــنَّ ـــيـَــًة ُم ــــهــــاَدى ِمـــ�ـــشْ ـــْت تَ ـــاَم ـــَق َمـــاَف ـــرَّ ــى َوتـَــ�ـــشَ ــشَ ــ� ـــْيـــٍل َقــــْد َم ــــاِدَي �ـــشَ ــــه تَ

ــــَدًة ــــِري ـــاِم َخ ـــظ ـــِع ــــاَء ال ــــّم ــــــَن َج ــــــاَديْ ــاَوَه َم ــرُّ ــَك ــتَّ ـــي يُــــــِرْدَن ال ِت ـــالَّ ــَوِة ال ـ�ــشْ ــــَن الــنِـّ ِم

ــيُــهــا ــنَــاِنــيَّ َمــ�ــشْ ـــزُّ الــَمــْيــ�ــشَ ـــُه ــــجــــاَءْت يَ ــاَف ــَم ــيَّ ــَه ــُم ــِب ال ــي ــث ــَك ـــَن ال ـــْت ـــرى َم ـــثَّ ـــزِّ ال ـــَه َك

ــــــفــــــاً كـــــاأَنَّـــــُه ـــا َرِدي ـــه ـــْي ـــنَ ـــْت ـــَم ـــــــــُرجُّ ِب ـــيِّ اأَْكــــَوَمــــاتَ ـــنَّ ـــِك ال ـــاِم ــْي ت ــطَّ ـــُف �ــشَ ـــداِئ �ـــشَ

فتاٌة  فهي  ة، 
ّ
الّذاتي فات  ال�صِّ بع�ِص  اإلى  بعيٍد  من  ُم�صيراً   

ّ
ي

ّ
الح�ص و�صِفها  ِمن  �صيئًا  وتابع 

ب الأمور، وهو 
ِّ
ُتَجر امراأٌة غريرة لم  ها  فاأمُّ تن�صئتها وتربيتها،  القياُم على  ن  اأُْح�صِ بي�صاء، قد 

فَتْفَهم  دّخالة،  اجٍة 
ّ
بخر لي�صت  المراأُة  »لتكوَن  بذلك  المراأَة  يمَدحون  كانوا  اإِذ  لها؛  مدح 

خاِدمًا  اأَْخدَمها  قد   
ٌّ
َبر رجل  واأبوها   ،

)2(
ونة« َم�صُ َمة 

َّ
مكر تكون  ولكنَّها  والتَّجارب،   

َ
الَمْكر

َن الِغذاء، فجاءت ناعمًة لو 
َ

يت اأْح�ص مة كريمة، وُغذِّ تقوُم على �صاأِنها وتعتني بها، فن�صاأت منعَّ

:
)3(

ع َم�ْصِيه ُم ِمن موا�صِ غاُر النَّْمِل على ِجْلِدها َل�صاَل الدَّ ْت �صِ َم�صَ

ـــَرٍة ـــري َغ اأُمٍّ  ـــَن  ـــْي بَ ــْت  ــشَ ــا� ع ــصِ  ــ� ــي ــِب ال ــــَن  واأَْخـــــَدَمـــــاِم اأَطــــــــاَع  بَـــــرٍّ  اأٍَب  ـــــَن  ـــــْي َوبَ

رُّ �ـــشـــاِريـــاً ـــــــذَّ ـــُح ال ـــِب ـــــْو يُـــ�ـــشْ ـــٌة لَ ـــَم ـــعَّ ـــنَ ــــاُم ـــْت َمـــــداِرُجـــــه َدَم ـــا بَـــ�ـــشَّ ـــِده ـــْل َعـــلـــى ِج

ِفها اأي�صًا ما جاَء به بعدما َذَكر من توديع الن�صاء ورحيلها، وا�صطراِب قلبه ولحاقه  وِمْن َو�صْ

ه  ِثه قلياًل وَكفِّ كب بعد تمكُّ
ّ
قباء، و�صيِر الر

ُّ
بها على ناقِته، وعجِزه عن قول ما يريُد َخْوَف الر

بي�صاء  امراأة  فهي  ة، 
ّ
ُخُلقي باأو�صاف  َمْمزوجًا  ًا 

ّ
ي

ّ
ِح�ص فها و�صفًا  َو�صَ فقد  ال�صير خلفهّن،  عن 

يَب فترى اآثاَره  حى، وُتالِزم الطِّ ِمك�صال لها من َيْخِدُمها، فال ت�صتيقظ باكراً بْل تنام وقَت ال�صُّ

اَجٍة َوّلَجٍة في بيوت 
ّ
ِبها، وهي فوق ذلك امراأٌة وقوٌر قلَّما ُتغاِدر منزَلها، فما هي بَخر

ْ
على َجي

:
)4(

نون ُقه بالأكاذيب والظُّ الجيران، ول تقف اأماَم البيوت ُتطيل الحديَث وَتْفَتّن فيه، وُتَزوِّ

الق�صيدة: 69، الأبيات: 76-73.  )1(

)2(  انظر �رسح البيت 77 من الق�صيدة 69.

الق�صيدة: 69، البيتان: 77، 78.  )3(

الق�صيدة: 69، الأبيات: 130-126.  )4(
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ــْت ــبَّــ�ــشَ تَــَل ــا  م اإِذا  ــاٌل  ــش ــ� ــْك ِم ــ�ــصِ  ــي ــِب ال ــلَّــمــاِمــــَن  ــا ُمــ�ــشَ ــَه ــْن ـــُج ِم ـــْن ــــْم يَ ــــــِرٍئ لَ ِبـــَعـــْقـــِل اِم

الُق�شا ــَرَة  ــي ــِج ال تـَــْقـــَرُب  ل  حى  ال�شُّ ــــوُد  ــاَرُق ــَم ــَحــ�ــشُّ تَ لَّ  اإِ ـــــَن  ـــــْي الأَْدنَ ـــَرَة  ـــي ـــِج ال َول 

ــهــا ــِب ــْي ــَج ــِر ِب ــي ــب ــَع ـــَح ال ـــٌر، تَــــرى نـَــ�ـــشْ ـــي ـــِه الُمَكلَّمابَ ــَف  ــزي ــنَّ ال ــاِري  ــشَّ ــ� ال َج  ـــرَّ �ـــشَ كــمــا 

ــهــا ــثُ ـــت ِمـــن الـــاّلِئـــي يـــكـــوُن َحــدي واإِنَّـــــَمـــــاَولـَــْيـــ�ـــشَ اإِنَّ  ــــيِّ  ــــَح ال ــــوِت  ــــي بُ ـــــــــاَم  اأَم

نَّــــمــــا واإِ ـــْيـــئـــاً  �ـــشَ يُــْغــنــيــن  ل  ــَمــااأَحــــــاِديــــــُث  ـــيـــاًل ُمــَرجَّ ـــصِ ِق ـــ� ـــالأَْم ــــــَرْت َكـــِذبـــاً ب َف

ل ما تظهر  وَّ
يًا وذاتيًا، فاإذا نظرنا اأَْيَن هي عاطفته؟ راأيناها اأَ

ِّ
فهذا ما و�صف به �صاحبَته ح�ص

نافراً، فيدُعو  َذَعره ذاِعر فولّى  َوْعٌل  ه حتى كاأّنه 
ُ
قلب ، في�صطرب 

َّ
ل وتترك الحي عندما تترحَّ

:
)1(

َدْيه اأْن ياأِتياُه بناَقِته ليلحق بها
ْ
َعب

ــبــا ــــَع لــلــ�ــشِّ ــــراَج ـــي: ت ـــاب ـــح ـــشْ ـــُت لأَ� ـــْل ـــُق ــاَف ــم ــ�ــشَ ُفــــــوؤاِدي وعــــاَد الـــيَـــْوَم َعــــــْوَدَة اأَْع

ــا ِلــــي ِبــنــاَقــٍة ــي ــَع ــشْ : ا� ــــُت ِلــــَعــــْبــــَديَّ ــــْل مــــاَوُق ُمــــَجــــرَّ ـــاًل  ـــي ـــل ق اإِلَّ  لَــــِبــــثــــا  ــــمــــا  َف

ه 
ْ
ي
َ
 َتَختفي هذه العاطفُة حتى تظَهر في ختام الق�صيدة عندما يذكر اأنه بعث اإليها �صاحب

ّ
ثم

:
)2(

يِته ليكلِّماها، فاأَو�صاهما وبالَغ في اإِي�صاِئهما وتحذيِرهما، وقال في و�صَّ

ــٍب ــاِح ــش ــ� ــــَن ِب ــــِري ــــاأُم ـــا تَ ـــــــوَل لَـــَهـــا: م ــمــاَوُق ــيَّ ــتَ ـــُه ُم ـــْن ـــَب ِم ـــْل ـــَق ــــِت ال ــــَرْك لَــنــا َقــــْد تَ

ـنــا ــــــــا َرَحــــْلــــنــــا َمــِطــيَـّ ـــمـــااأَِبــــيــــنــــي لَــــنــــا، اإِنَّ ـــَوهُّ تَ اإِلَّ  نـَـــــْرُجــــــوُه  ومـــــا  اإِلـَـــــْيــــــِك 

يا اأَنَّه  با َظنَّه فيهما َفعاَدا دوَن ق�صاء حاجته اإليها، فذهب يدعو عليهما اإذ َن�صِ
َّ
ولكّنهما َخي

دائد، َفَتركاُه ُم�صابًا ُم�ْصِرفًا على الهالك، َيَتَمنَّى  يا مكاَنَته وبالَءه َوْقَت ال�صَّ م�صاُب الُفوؤاِد، وَن�صِ

لِّم عليها 
َ

�ص
ُ
ِره ليدفَع تراَب القبِر عنه َفي

ْ
داُه اإذا ُهما ماتا، اأو اأْن َتُزوَره في َقب  �صداها �صَ

َ
اأَْن ُيَكلِّم

:
)3(

الم
ّ

د ال�ص
ّ
وير

ـــِن ِلـــحـــاَجـــٍة ـــْي ـــَل ـــشَ ـــْر� ـــــْن ُم ـــا لَـــُهـــمـــا ِم ـــي ـــالَد َواأَْعـــــَدَمـــــا!!َف ـــتِّ ـــاِل ال ـــَم اأَ�ـــشـــاَفـــا ِمــــَن ال

ـــَرا ـــْذُك ـــتَ ــــــي ُمـــ�ـــشـــاٌب َف ِّ ــا اأَن ــم ــَل ــْع ـــــــْم تَ مـــااأَلَ تـَــَهـــدَّ ـــــــْوٍم  َق ـــــــْرُف  ُج ـــا  م اإذا  بَــــالِئــــي 

الق�صيدة: 69، البيتان: 102، 103.  )1(

الق�صيدة: 69، الأبيات: 180-179.  )2(

الق�صيدة: 69، الأبيات: 185-182.  )3(

Homaid_Bin_Book.indb   135 7/11/10   2:36 PM



136

ُمــَكــلِّــٌم الـــولـــيـــِد  اأُمِّ  ـــَدى  �ـــشَ َهـــــْل  واأَْعـــُظـــَمـــااأَل  ــاً  ــش ــ� َرْم ُكـــْنـــُت  ــا  م اإذا  ـــداَي  �ـــشَ

ــا ــنَ ــنَ ــْي بَ ــــُر  ْه ــــدَّ ال َق  َفــــــرَّ اإِْن  ـــــي  ـــــَرت ـــاَوزاِئ َم ـــدَّ ـــَه تَ ــــيَّ  ــــَل َع تُـــــــْرٌب  اإِْن  لأَْدَفــــــــــَع 

راً على هذه الأبيات التي تحّدث فيها مبا�صرة  غير اأّن حديَث حميد عن عاطفته لي�ص ُمْقَت�صِ

ل ليلى، اأنَّ  عّما يجد، بل تناولها باأ�صلوب اآخر عندما ذكر في اآخر حديثه عن الظعائن وترحُّ

ما هاَج �صوَقه هو َنْوُح حمامٍة وترنُُّمها حزنًا على فرخها الذي اأُتيَح له �صقر، فثكلته بعدما 

ل منه ُموؤِْن�صًا لنفرادها؛ وقد وقفنا عند هذه الأبيات في الحديث عن الو�صف في  كانت توؤمِّ

�صعر حميد، وراأينا حينئذ اأنه اّتخذ من الحمامة وُنواحها وثكِلها بفرخها رمزاً له في ُحْزِنه 

.
)1(

ُه بها رجل اآخر على ليلى، وفقدِه اإِيّاها عندما َرَزاأَ

الحِب  و�صف  بين  فيه  يمزج  الذي  الوجداني  غزلِه  اأمثلة  من  اآخر  مثال  على  ونقف 

ومواجده وبين و�صف المراأة، وذلك في اأبيات ظهرت فيها عاطفته ملتهبة اأعظم ما تلتهب 

ه اإلى اأن 
ّ
عاطفة عا�صق، فبلغت به مبلغًا يبكي ويتاأّلم فيه كّلما ذكرت ليلى، ودفعته �صّدة حب

ة« ُيْثِني فيها على 
ّ
بي

َ
، فيطمع فيما ل �صبيل اإليه، ويعّلل نف�صه باإن�صاد »ِمْدَحٍة َعر

ّ
يتمّنى الأماني

ٍء من ذلك، واإِن كان يعلم اأّن مواعيَدها 
ْ
ي ه بما مدح واأثنى، اأو علَّها َتِعُده ب�صَ

ُ
ليلى؛ علَّها ُتِثيب

:
)2(

لم تُكْن لتنَفَعه يومًا من قبل

ـــا- ـــَم ـــُك ـــي لأَِب اأَبــــــا  -َل  ِلـــَعـــْيـــِنـــي  ـــا  م ـــُعاأَل  ـــْدَم ـــتَ َف ـــــــِربُّ  تُ لَـــْيـــلـــى  ـــــــــَرْت  ُذِك اإذا 

ـــَوى ـــَه ـــر ال ـــَط ـــــوؤاِدي ُكـــلَّـــمـــا َخ ـــــُف ـــــا ِل يَـــْطـــَمـــُعَوم ــــيــــِه  يُــــواِت ل  ــا  ــم ــي ف ذاَك  ـــى  ـــل َع

ـــى ِمــــــْدَحــــــًة َعــــربــــيَّــــًة ـــل ـــْي ـــَل ـــــــــــدَّ ب ــُعاأَِج ــبَّ ــشَ ــ� ــُم ــي ال ــان ــَم ــي ـــَر الــــبُــــرُد ال ـــبِّ َكــمــا ُح

َوْعــَدهــا تَــــْرُج  اأَْو  ـــَت  ـــَديْ ـــشْ اأَ� ــمــا  ِب ــَك  ــْب ــِث ـــَك يَــْنــَفــُعتُ ـــْن ــــا فــيــمــا َخــــال ِم ــــُده َومـــــا وَ ْع

 يبداأ 
ّ
فهو اإن طمع في �صيء خاب رجاوؤه، واإن وَعَدْته ب�صيٍء اأخَلَفْت موعوَدها؛ وِمْن َثم

َيْحُثْثَنها  ُزفَّْت ليلى اإىل رجل اآخر، وذلك من قول الن�صاء َلها وُهنَّ  اأنه يتذّكر يف ق�صيدتِه هذه يوَم  دّل حميد على   )1(

للقيام:

ــا ــن اإِنَّ اهلُل  ـــَدِك  ـــْع َق ــا  ي ــا:  ــَه ل ـــَن  ـــْل يََّماَوُق
َتاأَ َمــْن  ُمَنى  كاَنْت  الِغنى  نا 

ْ
ب َح�صِ

 الِغنى يف هذا البيت بالتَّزويج، انظر الديوان: 240.
ُّ
وَف�رسَّ الأ�صمعي  

الق�صيدة: 42، الأبيات: 11-8.  )2(
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ُفها ماِزجًا بين جماِلها  ه بين التََّعلُّق بالَجمال الفاِتن وبين الِحرمان منه، في�صِ راع في نف�صِ ال�صّ

اأول  في  �صاّبة  واأََرجًا، وهي  ِطيبًا  َتَتَوّهج وتفوح  ِبها 
ْ
َجي فرائحة   ،

ّ
وحي

ُّ
الر  وجمالها 

ّ
ي

ِّ
الح�ص

ة ل يدفعانها اإلى 
ّ
ال�صباب، ولكّن �صباَبها وجماَلها اللََّذْين قد َيْدَفعاِن الفتاَة اإلى ما ل يليق بالحر

�صيء من ذلك، وِمْن محا�صنها الح�صية اأّن ج�صَمها طويٌل وبطَنها خمي�ٌص وك�صَحها لطيٌف، 

ِبها 
ْ
ُف طيِب رائحِة َجي ًا؛ ولّما كان َو�صْ

ّ
ه ُحب

ّ
ه ُموَلٌع بهذا الجمال، ولكّنها ل َتْجزيه بحب

ُ
فقلب

ٍف ِمن اأخالِقه، 
َ
ف عن َطر ، نراه َيْك�صِ نِّ ٍة مدعاًة اإلى �صوِء الظَّ

َّ
ي

ِّ
وما اإلى ذلك ِمْن اأو�صاٍف ِح�ص

م اأَنَّه ل ِعْلمَ له ب�صيٍء من ذلك اإلَّ َحْد�صًا وَظّنًا، ولكّنه يعَلم َيقينًا اأنَّها هي الماُء العذب  ْق�صِ
ُ
َفي

:
)1(

ي لقلبه الظماآن وِّ َ
الُمر

با ال�شِّ َمـــيَّـــاَعـــُة  ــِب  ــي ــَج ال اأَُروُج  ــى  ــل ــْي ــــُعولَ ــــْرَف ــــى الــــَكــــِريــــُم ويَ ــــاأْب ـــمـــا يَ ــــــــيٌّ ِل اأَِب

الَح�شا ــُة  ــوَم ــشُ ــ� ــْه َم الأَْعــــطــــاِف  ــُة  َف ــرَّ ــشَ ــ� ُمــولـَـُعُم  -! بــالــَقــْر�ــصِ تَــْجــِزيــِه  الــَقــْلــُب -لـَــْو  ِبها 

ــــِذي ــوى الـــّظـــنِّ والَّ ــا ِعـــْلـــٌم �ــشِ ــه ـــي ِب ـــاِل ــــُعَوم ــــلَّ ـــــــواٍف َوُظ ــــى َح ــــْزَج ـــه تُ ـــِت ـــْي ــــــى بَ اإِل

ــا ـــ ــه ــــُم اأَنَّ ــــَل ـــُت اأَْع ـــْن ــــْد ُك ــنـــي َق نَـّ ـــوى اأَ ــُع�ـــشِ ــقِّ ــنَ ــُم ــاُع ال ــشَ ــ� ــبَ ـــاُء ال ـــَم ـــْذُب وال ـــَع ِهـــَي ال

قال: حين  المعَتِر�صة  الُجْملة  في  منه  ماِن 
ْ
والِحر بالَجمال  التََّعلُِّق  بين  راُع  ال�صِّ وَيَتجّلى 

 

َجماِلها  على  �صديٍد  ٍر 
ُّ

َتَح�ص َعْن  ف  تك�صِ فهي  ُموَلُع«؛  �ِص!- 
ْ
بالَقر َتْجِزيِه  -َلْو  الَقْلُب  »ِبها   

ٍت �صبقته مجموعٌة 
ْ
َّما اأنَّها جاَءت في َبي

م منه ومن ُحبِّ �صاحبِته، ول�صي
َ
ِر عليه اأْن ُيْحر الُمَقدَّ

من اأو�صاِف جماِل المراأة.

ب 
ُ
، وهذا واإن كان َيْقر

ّ
ن ال�صابقين اهتماَم حميد بالو�صف الح�صي

ْ
 وقد لحظنا في المثاَلي

محا�صن  و�صِف  ِمن  الّتجاه  هذا  لأّن  هم؛  �صفِّ في  يجعله  ل  ين 
ّ
ي

ّ
الح�ص ال�صعراء  مذاهب  من 

ـ 
)2(

الج�صد ومفاتِنه كان �صائعًا لدى ع�ّصاق البادية، وي�صدر ـ كما يرى الدكتور يو�صف خليف

َكفَّ  ُيحاِولون  وَغراِئز  رغباٍت  َن 
ْ
َبي فهم  والج�صد،  وِح 

ّ
الر بين  نفو�َصهم  يمالأ  �صراٍع  عن 

فُّع عن هذه الغرائز ومجاهَدِتها، فكان ذلك يدفُعهم اإلى �صيٍء 
َ
ِجماِحها، وبين �صعٍي اإلى التَّر

غيِر قليل ِمن الأََلم والح�صرة على الَجمال الذي فتنهم وُحِرموا منه؛ ومع ذلك فهذا الّتجاه 

الق�صيدة: 42، الأبيات: 15-12.  )1(

)2(  ذو الرمة �صاعر احلب وال�صحراء: 133، وتاريخ ال�صعر العربي يف الع�رس الإ�صالمي 66 - 67.
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في الغزل الوجداني عند حميد اأقّل من التجاه الذي اهتم فيه بالحديث عن عاطفته ومكاَنِة 

ُب اإلى مذهِب الُعْذِريِّين.
َ
الحبيبة في قلبه، فهو في غزله اأَْقر

َق ِمن �صعراِء 
َ
 نرى اأّن حميداً �صار في غزله كمعظم �صعراِء البادية على �ُصنَِّة َمْن �َصب

َّ
 وِمْن َثم

راِف اإلى ذكر الطلول  ِره ـ في الْن�صِ الجاهلية ـ با�صتثناِء امرئ القي�ص وَمْن نهج نهَجه في َتَعهُّ

ْعد 
ُ
روق وترنُّم الحماِئم وطروق الَخيال، وفي الب

ُ
ق بهبوب الرياح ولمعان الب والآثار، والت�صوُّ

ر والفح�ص في ِذكر الن�صاء، واإذا ما و�صف محا�صَن المراأة لم يخرج عّما �َصنُّوُه ِمن  عن التََّعهُّ

و�صِف ما يظهر لعيِن الّناِظر؛ ولم ينقِلب على اأخالق البادية وَطهاَرِتها فيَمِن اْنَقَلب في ع�صِر 

ُف الَجديد.
َ
َتْحَدثة والتَّر

ْ
ْت فيهم النِّْعَمة الُم�ص

َ
ن اأَثَّر ِة؛ ممَّ

ّ
بني اأمي

، فقد ذكر )�َصلمى( اأو  ل بهنَّ د اأ�صماِء اللَّواتي َتَغزَّ نا في غزِل حميد ُم�ْصِكلة تعدُّ  وتعَتِر�صُ

وَكناها  رة( 
ْ
)ُعَمي اأو  ة( 

َ
)َعْمر ، وحّدثنا عن 

)2(
بـ)ُجْمٍل( ة وجِده  دَّ �صِ لنا  ، و�صّور 

)1(
)�ُصَليمى(

حينًا  الوليد(  و)اأم  حينًا  طاِرق(  و)اأّم  حينًا  �صالم(  )اأّم  وَكناها  )ليلى(  وذكر   ،
)3(

عمرو( )اأّم 

ًة 
ّ
حقيقي الأَ�صماء  هذه  كانت  ورّبما  ؛ 

)5(
ِنها

ْ
ي
َ
ِبب َدْتُه  اأْق�صَ التي  )�ُصْعدى(  من  وا�صتكى   ،

)4(
اآخر

اإلى امراأٍة واِحدة فَكَنى عنها  ِجع 
ْ
َتر داٍت ذكر كلَّ واحدٍة با�صِمها، ورّبما كاَنت  ُمَتَعدِّ لن�صاٍء 

ين؛ اإذ كانوا َيْكُنوَن عن المراأِة با�صِم غيرها، 
ِّ
يَن واإِ�صالمي

ِّ
با�صِم غيرها على عادِة ال�صعراء جاهلي

.
)6(

جرة �صة اأو ال�صَّ
ْ
ي
َ
اة اأو الب ِة اأو ال�صَّ

َ
ي
ْ
ب اأو َيْكنون َعْنها بالظَّ

 كبير- في الّتطّور الذي طراأ على 
َ
اأَ�ْصَهم -واإْن يكن اإ�صَهامًا غير  وهكذا راأينا اأّن حميداً 

ة والُعذرّية في اإِفراِده بع�َص �صعِره للغزل، 
ّ
ي

ّ
ق�صيدة الغزل في ع�صرِه، فاّتفق مع المدر�صتين الح�ص

ُم�صايراً  التقليديّة،  المقّدمات  الغزل في  واإِن كان قد حافظ في عدٍد من ق�صائده على َجْعل 

ًا فيتحدث عن 
ّ
ل غزًل وجداني ة، وراأينا اأَّنه كاَن في الغاِلب َيَتَغزَّ

ّ
بذلك منهَج الق�صيدة الجاهلي

)1(  البيتان 1 و3 من الق�صيدة 9، والبيت 1 من الق�صيدة 21.

)2(  الأبيات 1 و10 و23 من الق�صيدة 2، والأبيات 2 و3 و4 و27 من الق�صيدة 54.

)3(  البيتان 2 و5 من الق�صيدة 35، والأبيات 1 و2 و6 و16 و61 من الق�صيدة 51.

)4(  الأبيات 8  و10 و12 من الق�صيدة 42 والأبيات 1 و94  و97  و132 و168 و 184 من الق�صيدة  69.

)5(  البيت 3 من الق�صيدة 3.

)6(  العمدة: 530. وانظر: العجاج، حياته ورجزه: 237.
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اأّنه كان َيميُل اإلى الغزل العفيف  ًا، اإّل 
ّ
ًا اأو ذاتي

ّ
ي

َ
َف المراأة ح�ص عواطفه، ولكنه لم ُيْغِفل َو�صْ

 الماِجن.
ّ
ي

ّ
اأكثر من الح�ص

3- المدح:

 راأينا اأّن الو�صف والغزل يحتاّلن المكان الأول في �صعر حميد، فاإذا بحثنا عن مدائحه 

�صوى  اإليه  ن�صبُته  �صّحت  فيما  فلي�ص  قليلة،  اأنها  وجدنا  المدح  يحتّله  الذي  المكان  لنعلم 

اإل  م  ل تقدِّ اأبيات  وهي   ،
)1(

كاملة اإلينا  ل  لم َت�صِ ق�صائد  ِمن  اأبيات  عة  وب�صْ اثنتين  ق�صيدتين 

َء القليل عن هذا المو�صوع.
ْ
ال�صي

 ،
)2(

ِبها  وفوده 
ُ
ر

َ
َخب حَّ  اإذا �صَ  ، التي وَفَد بها على ر�صول اهلل  ِمْدَحُته الأولى فهي   فاأّما 

وهي اأرجوزٌة يغُلب َكْوُنها اإعالنًا عن اإ�صالمه وولئه وطاعته، على كوِنها ِمْدَحًة يمَدح بها 

المقّدمُة  مو�صوعات هي:  ثالثة  اإلى  َمها 
َ

َق�ص اأّن حميداً  الأرجوزة  في هذه  وُنالِحظ  ي. 
ّ
النب

ُله على ظهِر بعيٍر ِكناٍز، وو�صوُله اإِلى   ترحُّ
َّ
مى، ُثم

ْ
الغزلية الّتي ي�صكو فيها اأوجاَع قلِبه من �ُصَلي

النبي  واإعالُن الطاعة والتزام تعاليم الدين الجديد.

قلبه من  ُم�صاِب  ِمن  اإِن �صكا  �صديداً، فما  الغزل اخت�صاراً  اأنه اخت�صر ق�صمَ   كما نالحظ 

َظِهيراً، وتخلَّ�ص  ِكنازاً  بعيراً  ُه  َهمَّ َل  َمْقَتاًل، حّتى َحمَّ فاأ�صابت منه  َرَمْته بحبها  التي  �ُصَليمى 

ِله عليه، فا�صتاأثر و�صُف البعير بُمْعَظِم الأبيات التي  ب�صرعة ُمْنَتِقاًل اإِلى و�صِف هذا البعير وترحُّ

ِرَد ِذْكراً عاِر�صًا،   الفالة، التي لم يذكر ِمن م�صاهدها اإل ال�صراَب الُمطَّ
َ
�ص بها ِرْحَلِته عبر خ�صَّ

فًا اإِلى لقاِء الر�صول واإعالن الولِء، فلم َيُكْن يلَتِفت في  وكاأّنه كاَن على َعَجَلٍة من اأمِره ُمَتَلهِّ

ُمْن�صِرفًا  ه  يلقاُه ِمن م�صاِعب، واإّنما كان همُّ اإِلى ما  به ِمن م�صاهد ول  ُيحيُط  اإِلى ما  رحلِته 

ه، 
َ
ا اأ�صاَب قلب ه وارتحَل عليه، يبَتِغي �صفاًء ودواًء ممَّ َلُه همَّ ديد القوّي الذي َحمَّ اإِلى بعيِره ال�صَّ

 :
)3(

مى قبَل اأْن يبداأ بذكِر الر�صول ووفوده عليه فقال
ْ
فالَتَفت اْلَتَفاَتًة خاِطفًة اإِلى �ُصَلي

 ،46 والقطعة:   ،23 البيت   42 والق�صيدة:   ،13  ،12 البيتني:   33 والق�صيدة:   ،23 والقطعة:   12 القطعة:  انظر    )1(

والق�صيدة: 66 البيت: 5.

)2(  انظر احلديث عن )اإ�صالمه( يف الف�صل الثاين.

الق�صيدة: 21، البيتان: 12، 13.  )3(
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ــــــــدا ــــْم َحـــبـــيـــٌب اأَبَ ــــُك ــــْن ـــي ِم ـــِف ـــت ـــشْ ـــ� ــــا يَ م

ــــي َواأَنْـــــــَجـــــــدا ــــِغ ــــتَ ــــْب ـــا يَ ـــم ـــي ـــــَم ِف ــــــ ـــــه اأَتْ

يراه  ما  ُكلَّ  َتَنا�صى  اأو   
َ

ي وَن�صِ و»اأَْنَجَد«،  »اأَْتَهم«  ن 
ْ
الِفْعَلي بهَذْين  ِرْحَلِته  ُكلَّ  ر  فاْخَت�صَ

َفه اإلى لقاء   َتُكْن، وهو ما يوؤّكد تَلهُّ
ْ
ل من اأهواٍل وم�صاعَب في ال�صحراء، وكاأنَّها َلم حِّ َ

الُمَتر

:
)1( 

ِّ
واء حتى َلِقي الَّنبي فاء والدَّ ْنَجد َطَلبًا لل�صِّ الر�صول ، فما اإِن اأَْتَهمَ واأَ

ــــدا ــــمَّ ــــَح ـــــت الـــمـــ�ـــشـــطـــفـــى ُم ـــــي ـــــى اأت ـــــتَّ َح

ــــدا ــــشِ ــــر� ُم ِكـــــتـــــابـــــاً  اهلِل  ــــــــَن  ِم يـَــــْتـــــُلـــــو 

ـــدا ـــجَّ ـــشُ ــــــــا � ــــــــَرْرن ْب َوَخ ـــــْم نُـــــــَكـــــــذِّ ـــــَل َف

ـــِجـــدا ـــ�ـــشْ ـــَم كــــــاَة َونـُـــقــــيــــم ال نـُـــْعــــِطــــي الــــــزَّ

  
ّ
ْدِق اإِيماِنه بالنَِّبي ف َعْن �صِ د َيْك�صِ ديد الذي جاء َعْفواً دون َتَعمُّ فهذا الخت�صاُر ال�صَّ

وبالّدين الجديد.

ِمن  ٌء 
ْ
�صي فيها  لي�ص  ب�صيطة،  ة 

ْ
اإ�صالمي اأرجوزتِه معاِن  التي جاءت في  ة 

ّ
الَمْدحي  والمعاني 

المعاني  ب�صاَطِة  و�صبب  ذلك،  ونحو  والِحْلم  م 
َ
كالَكر الإ�صالم؛  ها 

َّ
اأََقر التي  ة 

ّ
الجاهلي معاني 

 ،
)2(

ِجع اإلى ما ذكره حميد ِمن اأّنه »حين اأ�صلم اأتى النبي  فاأن�صده )الأبيات(«
ْ
وو�صوحها َير

اأموراً  ، فكان ما تعلمه من مبادئ الإ�صالم  الر�صول  اأن يفد على  اأ�صلم قبل  اأنه  فهذا يعني 

ب�صيطة، فاأن�صاأ ق�صيدته هذه ووفد معلنًا اإ�صالمه، فجاءت معانيها ب�صيطة منا�صبًة للظرِف الذي 

قيلت فيه.

اإليها  التي ي�صل  الدرجة  اإلى  الملك فمديحها ل يرتقي  الوليد بن عبد   واأما ق�صيدته في 

المديح في ق�صائد �صعراء المديح، الذين كانوا يحتفلون لمدائحهم كّل الحتفال، فيقفون 

عليها يقّومون ُمناآَدها ويثّقفونها اإر�صاًء لممدوحيهم، وتخليداً لمكارم الأخالق التي يتغنَّْون 

 منهم والإ�صالمي. فحميد 
ّ
بها، فظهر ذلك جماًل بديعًا في مدائحهم، �صواء في ذلك الجاهلي

الق�صيدة: 21، الأبيات: 17-14.  )1(

)2(  املعجم الكبي 4/ 47.

Homaid_Bin_Book.indb   140 7/11/10   2:36 PM



141

ته، بعد  َ �صنِّه و�صعف قوته وُبْعَد �ُصقَّ
ر

َ
ي�صور للوليد بن عبد الملك م�صاعَب الرحلة؛ في�صكو ِكب

:
)1(

المقّدمة الغزلية التي بداأ بها ق�صيدته

ــــُه ــــاإنِّ ـــَن ف ـــي ـــن ـــوؤم ـــم ـــــَر ال ـــــــْغ اأمـــــي ـــــــِل ـــــِذُراأَبْ ـــــْع ــتَــلــيــَم َويَ ــــُوم الــُمــ�ــشْ ــــل ــــٌن يَ ــــِط َف

كـــبـــيـــرٍة كـــــلَّ  واإِنَّ  ــــــْرُت  ــــــِب َك ــــــــي  ــــُراإنِّ ــــتُ ــــْف ــــــِه يَـــــَمـــــلُّ ويَ ــــا يُـــــَظـــــنُّ ب ــــمَّ م

بها اأَْودى  ـــي  ـــت الّ ـــي  اِت ـــرَّ ـــشِ � ـــــَقـــــْدُت  ْعـــ�ـــشـــُروَف جــــاِل واأَ ُح بــــالــــرَّ ـــــوِّ ـــــَط ـــــــٌن يُ َزَم

ــــا ــــنَ ـــِة الـــُمـــلـــوِك واأَْهــــُل ـــيَ ـــاِب ـــج ـــــم ِب ـــــتُ ـــُراأَنْ ــــداُء وِحـــْمـــيَ ِبــــالــــَجــــْوِف ِجـــيـــَرتـُــنـــا �ــــشُ

ــــْن ُمــتَــَكــلِّــفــاً ــــَغ ــــُل ـــُرَفـــَلـــِئـــْن بَـــَلـــْغـــُت لأَبْ ـــ�ـــشِ ْق ـــاً َمــــا اأَ ـــاِره ـــك ـــْرُت لَ ـــشَ ـــ� ــــْن َق ــــِئ َولَ

ها طوُل ال�صفر واأن�صاها و�صفًا طوياًل، ويتحدث  ر بع�صَ
َ

ثم ي�صف الإبل التي حملتهم فَح�ص

ه،  قمي�صُ ق 
ّ
تخر قد   

َ
اأغبر اأ�صعَث  ناقته  ظهر  على  نف�صه  وي�صور  قطعوها،  التي  ال�صحراء  عن 

الرحلُة  هيئَته  رت 
َّ
غي نهاَر حتى  ليَل  الأر�ص  يقطع  ِه، فذهب 

ْ
عيَني النوُم  الهموم فجفا  واأّرقته 

:
)2(

قها
َ
ها وُغبارها وَعر ب�صم�صِ

ــُه ــالُ ــرب ــشِ ـــَعـــَث َقـــــْد َوَهـــــى � ـــوي بـــاأ�ـــشْ ـــْه ــُرتَ ــَه ــشْ ــ� ــيَ ــــوَم ف ــــُم ــــُه ــــــه ال ُق ــــــوؤَرِّ ــــٍث تُ ــــْع بَ

ـــُرُه ـــْي ـــ�ـــشَ ـــاِر َف ـــه ـــنَّ ــــُب ال ــــــُه ُعــــَق ـــــْد لَح ــُرَق ــَع ــشْ ــ� ــِم ــــــالُح ال بـــالـــَفـــْرَقـــَديْـــِن َكـــمـــا يُ

 وهكذا يكون قد �َصَكا َوْجَده واألمَ الِفراق، فا�صتماَل القلوَب وا�صتوَثَق من الإ�صغاِء اإليه، 

 الهجير واإِن�صاَء المطايا، 
َّ
ب وال�صهر و�ُصرى الليل َوحر ر والنَّ�صَ

َ
ثم رحل في �صعره و�صكا الِكب

َر عنده ما ناله من المكاِرِه في الم�صير، 
َّ
وبذلك يكون قد اأَوجب على الوليد الحّق بعد اأن َقر

، ولكّن حميداً ينتقل اإلى المدح 
)3(

ماح
َّ

واآَن له اأْن يبداأ بالمديح فيبعَثه على المكافاأة وَيُهّزه لل�ص

بهذا البيت الذي يفتخر فيه باأّنهم هم والملوك �صواء في ال�صرف، والملوك يعرفون اأقدارهم 

 :
)4(

فال يردونهم خائبين

بنا يـُــــــزِري  ل  حـــيـــُث  ـــــاَرَة  ـــــّزي ال ـــُع  ـــ�ـــشَ ُرنَ وَّ ـــــــزُّ ال يــخــيــُب  ول  الـــمـــلـــوك  �ـــشـــرُف 

الق�صيدة: 36، الأبيات: 13-9.  )1(

الق�صيدة: 36، البيتان: 36، 37.  )2(

)3(  انظر ال�صعر وال�صعراء 74/1.

الق�صيدة: 36، البيت: 38.  )4(
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ب حين يمدح الوليد، فالي�صير 
ُّ

ر لنا ُبْعَده عن التَّك�ص
ِّ

ه، وُيَف�ص وهو بيت ي�صعرنا بعّزِة نف�صِ

�ص به اإل تعري�صًا بعيداً ل يكاد ُيْلَتَفُت اإليه، وذلك عندما يمدح الوليد واأباه 
ِّ
اإلى العطاء ولُيَعر

ُب البحور اإِليهما، وهي �صورٌة �صاحبٌة اإذا ما ُقوِرَنْت ب�صورِة البحر اّلذي  باأنهما َبحران تنت�صِ

ة التي مدحُه بها، 
ّ
يا�صي

ّ
ه به الممدوح عند �صعراء المديح؛ وكذلك هو �صاأن المعاني ال�ص

َّ
ب ُي�صَ

ره اهلل لعباده، وباأنهم 
ّ
فهي معاٍن ب�صيطٌة ُموَجَزٌة، فقد مدحه باأنه خليفٌة وابن خليفه، وقد تخي

واأربعين  اأربعة  بلغت  ق�صيدة  من  ثالثة  باأبيات  بمدحه  واكتفى  اهلل،  الثغور وخالئُف  ُحماُة 

:
)1(

بيتًا

ــفــٌة ــي ـــــــَت خــل ـــــمَّ اأن ــــــَن الــخــلــيــفــِة ث تـُـــتـَـــَخــــيَّــــُريــــا بْ اإذ  اأنـــــــــَت  مـــــا  ـــٌة  ـــف ـــي ـــل وخ

ــهــمــا ــي ـــوُر اإل ـــح ـــب ويُـــْغـــَمـــُربَــــحــــراِن تَـــْنـــتَـــ�ـــشـــُب ال ـــــاُر  ـــــَه يُ ـــمـــا  ـــَدُه ـــع ب ــــَر  ــــْح بَ ل 

ـــٍف ـــائ ُة كــــــلِّ ثــــغــــٍر خ ــــــــدَّ ــــُراأنــــتــــم اأَ�ــــــــشِ ــــيَّ ــــَخ ــــتَ يَ ـــــي  ـــــت الّ اهلِل  ــــــُف  وخــــــالئ

ر عند ال�ّصعراء اّلذين كانوا يميلون اإليهم، ولكنهم 
ّ
ة بهذا المعاني يتكر

ّ
وَمْدُح خلفاء بني اأمي

الب�صط  من  �صيء  اإلى  يذهبون  بل  يقف عنده حميد،  الذي  ق 
ّ
ال�صي الحّد  عند هذا  يقفون  ل 

 ،
)2(

والتطويل، وذلك دعايًة لالأمويين ورّداً على دعوة الأحزاب المناوئه من �صيعٍة اأو خوارج

ة خلفاء اهلل ور�صوله الذين اختارهم اهلل وقّدر خالفتهم تقديراً، ولي�ص لما ق�صى 
ّ
فخلفاء بني اأمي

اهلل تغيير، ولذلك فاإن طاعتهم واجبٌة على الم�صلمين، ومن ع�صاهم وخرج عليهم فقد ع�صى 

ّدون كيَد الأعداء ويحمون البالَد، ويفتحون اأر�ص العدّو وينالون 
ُ
اهلل ور�صوَله، وهم الذين َير

:
)4(

، فمن ذلك قول جرير يمدح الوليد بن عبد الملك
)3(

منه

ــٌة ــف ــي ــل ـــن خ ـــي ـــم ـــالَ ـــع ـــــــربِّ ال ـــــَت ل ـــــاأن عــــــارُفف ــــقِّ  ــــَح ــــال ب اهلل  ـــِد  ـــه ـــع ل َولــــــــيٌّ 

ـــــذي يــهــدي الـــخـــالئـــَق لــلــتُّــَقــى ــُفَهـــــــَداَك الّ ــالئ ــخ ـــُه ال ـــْل ـــنَ ــراً لـــم تَ ــش ــ� ـــَت ن ـــي ـــِط واأُع

ُحــ�ــشــوِنــهــا فـــي  مـــا  الـــِهـــْنـــُد  اإلـــيـــك  ْت  ــراِئــُفواأَدَّ الــطَّ تُجبى  ــاَن  ــتَ ا�ــشْ يَن  �شِ اأر�ـــص  ـــْن  َوِم

الق�صيدة: 36، الأبيات: 41-39.  )1(

)2(  انظر: العجاج، حياته ورجزه: 260.

)3(  انظر التطور والتجديد: 96 - 100.

)4(  ديوان جرير: 384.

Homaid_Bin_Book.indb   142 7/11/10   2:36 PM



143

. . . . . . .. . . . . . .

ــْم ـــ ــه ــرتَ ــه ـــــاً فـــلـــّمـــا ق ـــــوام ـــــت اأق ـــــاَزْع ــَك الــَعــواِطــُف ون ــن ــراً عــــاَد م ــ�ــش واأُعـــِطـــيـــَت ن

. . . . . . .. . . . . . .

ــــٌب ــــَذبِّ ُم ـــد  ـــي ـــول ال اآِل  مــــن  زاَل  ـــــاِذُفومـــــا  ـــــَق ـــٍة عــــن كـــــّل ثَــــْغــــٍر يُ ـــق ــــــو ث اأخ

ِريه، ربّ ما  فهذا يدّل على اأّن مدح حميد كان من حيث معانيه اأدنى درجًة من مدح ُمعا�صِ

بًا اأم دافعًا �صيا�صيًا اأو قبليًا؛ ففي حين 
ّ

كان �صبَب ذلك �صعُف دوافعه، �صواٌء اأكان الّدافع تك�ص

نجد في اأخباره واأ�صعاره ما يدل على اأّنه يناُل اأُعطياِت الخلفاء الّذين كان َيِفُد عليهم، فاإنَّنا 

ل نجد في �صعره �صيئًا من مدح هوؤلء الخلفاء؛ فهو ي�صير في رثاء عثمان اإلى ما كان ُيوليه من 

، وهو يفد على عبد الملك بن مروان في�صاأله: ما جاَء 
)1(

ًا
ّ
الآلء، واأّنه لن ين�صى ذلك ما دام حي

:
)2(

بك؟ فيقول

ــرى ت ـــــْن  َم ـــــوَق  ف ــــــذي  الّ اهللُ  ــــَي  ب ـــــــاَك  ـــــــروٌف عــــلــــيــــَك دلــــيــــُل اأت ـــــــع وبـــــــــرٌّ وم

في  فّت�ْصنا  اإذا  ولكّننا   ،
)3(

ّواً ُ
مك�ص فيعود  الخلفاء  على  َيِفُد  كان  اأّنه  الأخبار  بع�ص  وُتفيد 

�صعره لم نجد �صيئًا من مدح عثمان ول من مدح عبد الملك، ول وجدنا في مدح الخلفاء 

اأبناء  اأحد  بها  مدح  اأّنه  على  يدّل  ق�صيدٍة  بقايا  من  وبيتًا  الوليد،  بها  مدح  التي  ق�صيدته  اإل 

:
)4(

الخلفاء

ــــُه ــــْد لَ ــــِم ــــاْع ــــْلاإلـــــــى ابـــــــِن الـــخـــلـــيـــفـــِة ف ــــِك تَ ــــى  ــــتّ ح ــــَة  ــــمــــطــــيّ ال واأَْرِخ 

معظم   
َ
�صعر اأ�صاَب  كما  ُه 

َ
�صعر اأ�صاب  الّذي  ياع  ال�صّ اإلى  راجعًا  هذا  �صبُب  كان  ورّبما 

ال�صعراء القدماء.

 من بعيد 
ُّ
ة، وُيِلم

ّ
يا�صي

ّ
ة وال�ص

ّ
 الّديني

َ
ِن يتناول المعاني

ْ
ه ال�صابقَتي

ْ
 وقد راأينا حميداً في ق�صيَدتي

ت في 
ّ
ها الإ�صالم، فا�صتمر

َّ
بالمعاني التقليدّية اّلتي كانت ترد عند �صعراء ما قبل الإ�صالم واأقر

)1(  انظر الق�صيدة 53 الأبيات: 1 - 3.

الق�صيدة: 59، البيت: 1.  )2(

)3(  انظر معجم البلدان )ثرمداء(.

الق�صيدة: 65، البيت: 5.  )4(
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ين، ولكّننا ل نعدم تلك المعاني الّتقليدّية فيما وجدناه من بقايا هذه الق�صيدة 
ّ
مدائح الإ�صالمي

:
)1(

اأو تلك؛ فمن ذلك قوله يمدح اأحد الفتيان بالحياء من جهة وبال�صجاعة من جهة اأخرى

ـــٍة ـــيَّ ـــِي ــــاٍة َح ـــــا مــــن فــــت ـــــي ـــَو اأَْح ــــ ـــًى ه ـــت ـــــَوْرِدف ـــِد ال ـــَد ِطـــــَراِد الــَخــْيــِل كـــالأَ�ـــشَ ـــْن وِع

:
)2(

ل الَحَمالت عن الجاِرمين وقوله يمدح اآخر بتحمُّ

ــا ــم ــلَّ ــــاِت الــــَحــــَمــــالـَـــِة ُك ــــّم ــــِه ــن الـــَجـــراِئـــُرتـَـــالفــــى ُم ــي ــاِرم ــج يــــِدي ال ــــْت بــــاأَ ــــَح اأُِري

:
)3(

ْلَعة، وباأَّنه كريٌم له عنَد كلِّ زعيٍم نعمٌة اأنعمها عليه ِن الطَّ
ْ

وقوله يمدح رجاًل ِبُح�ص

ــٍب ــِك ــْن ــــلِّ َم ــــْدِر فـــي ُك ــــبَ ــــْوِن ال ــــَل ـــُعاأََغــــــرُّ َك ـــبَ ــا َواإِ�ـــشْ ــه ــِذي ــتَ ــْح ــمــى يَ ــْع ــص نُ ــا� ــنّ ِمــــَن ال

بعد  ْت  َجدَّ التي  بالمعاني  الّتقليدية؛ كما جاء  بالمعاني  في مدائحه  اأنه جاء  يعني  وهذا 

ة كانت اأو �صيا�صية.
ّ
ظهور الإِ�صالم ديني

مين في   وبذلك راأينا اأن حميداً من خالل ما و�صلنا من �صعره لم يكن من ال�صعراء المتقدِّ

بًا، ول �صاعراً �صيا�صيًا يميل اإلى هذه الجماعة اأو تلك.
ّ

المدح، كما اأّنه لم يكن �صاعراً متك�ص

4- الِهجاُء:

 راأينا من خالل ما و�صل اإلينا من �صعر حميد اأنه لي�ص في درجة �صعراء المديح لع�صره، 

ْجنا على الهجاء في �صعره َلم نجْده 
َّ
واإْن كّنا لم نجد للنقاد القدماء راأيًا في مدائحه، فاإذا ما َعر

 :
ّ
ُمَغلَّبًا، فقد قال الأَ�صمعي اأَوفر حّظًا من َمْدحه، وَوَجْدنا النقاد َيْحُكمون باأنَّه كان �صاعراً 

د ُكلُّ َمْن هاجاه 
ْ
اعي، وابن مقبل…، وُحَمي

ّ
د، والر

ْ
ر: ُحَمي و ُم�صَ

ُ
ُ النَّا�ِص ُمَغلَّب

»كان ُيقال: اأَ�ْصَعر

. وننظر في اأهاجيه التي و�صلت اإلينا فنراها توؤكد ما ذهب اإليه الأ�صمعي، واإن كان 
)4(

غلبه«

 
ٌ
البحث في الم�صادر لم ي�صعفنا با�صِم اأحٍد من ال�صعراء الذين هاجاهم، اإِذ لي�ص في اأهاجيه ِذْكر

ٌه اإِلى اأُنا�ٍص  لأحد من ال�صعراء اإِّل في بقايا ق�صيدٍة يهجوفيها ليلى الأخيلية، واأما �صائرها فموجَّ

الق�صيدة: 12، البيت: 1.  )1(

الق�صيدة: 33، البيت: 12.  )2(

الق�صيدة: 42، البيت: 23.  )3(

)4(  فحولة ال�صعراء: 17.
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ٌة اإِلى قبيلة ما من القبائل. َمْغمورين ل نعرف عن اأكثرهم �صيئًا، اأو ُمَوجَّ

ا  م من اأخباِر حميد واأ�صعاره اإّل ال�صيَء القليَل، اإِنَّ ذلك َلِممَّ  ولئن كانت الم�صادُر لم تقدِّ

اأّنه كان  راأى  الذي   
ّ
الأَ�صمعي القليل؛ ذلك لأّن  بالِمقداِر  لي�ص  ِمن ذلك  ما �صاَع  اأنَّ  ُيوؤّكد 

ْحَث فيما بقي ِمْن 
َ
َنَع ديواَنه، وهو اأَْعَلُم ب�صعره واأخباِره؛ ولكْن ل باأ�َص باأن نحاول الب ُمَغّلبًا �صَ

اأهاجيه عن الأَ�صباب التي جعلته ُمَغلَّبًا، فهذه الأَهاجي خالية من قول الُفْح�ِص و�صتم الأَعرا�ص 

َتُه وتقواه اّلتي لحظنا طرفًا ِمن اآثارها في َغَزِله كانت  نات، ول �َصّك في اأّن ِعفَّ ورمي الُمْح�صَ

اًل اإلى الُعزوف عن هجاِء 
ّ
َعُد اأن يكون في طبِعه واأخالِقه مي

ْ
َتب

ْ
َتْناأَى بِه عن ذلك كلِّه، ول ُي�ص

ِل من اأعرا�صهم، اإِّل اأْن ُيْلَجاأَ اإلى ذلك فيهجو بما ل ُيعاِر�ُص اأخالَقه وطبَعه وتقواه، 
ْ
النا�ص والنَّي

في حين اأنَّ تلك الأمور التي ناأى عنها كانت من المقّومات الوا�صحة ِلَفنِّ الهجاِء في ع�صِرِه، 

وكانت ُتوؤَثِّر تاأثيراً كبيراً في تغليب �صاعٍر على اآخر.

 باأّن و�صَفه للقطاة خير من 
ِّ
لولي

َّ
ة ـ عندما حكَمْت للُعَجير ال�ص

ّ
 ففي ِهجائه لليلى الأَخيلي

:
)2(

 ـ نجده يقول
)1(

ّ
لي

ْ
و�صف ُحَميد ومزاحم الُعَقي

ـــِن بـَــْغـــَلـــٌة ـــْي ـــانَ ـــنَ ـــِع ـــــاُء ال ــــــ ـــــِك َوْره ـــــاأَنَّ ــُجَك ــَح ــ�ــشْ تَ ـــْتـــُهـــنَّ  َفـــَعـــاَر�ـــشَ ــاً  ــن ــشُ ــ� ُح َراأَْت 

وبين هجاء  هذا  بين هجائه  ما  و�صّتان  �صاعرة،   
ٌ
�صاعر به  يهجَو  اأْن  يمكن  ما  اأدنى  وهو 

؛ ولي�ص في ديوان ليلى اأّي رّد على هجاء حميد هذا.
)3(

النابغة الجعدي لها

حميد  طبُع  لم َيتَّفق  الذين  الأفراد  اأحد  من  َتناُل  ة 
ّ
�صخ�صي اإّما  فهي  اأهاجيه  �صائر   واأما 

 الَمِكيدين؛ 
ْ
ة تناُل من بع�ص القبائل التي اأرادت بقومه كيداً فكانوا ُهم

ّ
لي

َ
واأخالقُه معه، واإّما َقب

اأ�صابت مراآة وهي عجوز، »فنظرت  ابنَة مالك، وكانت  َزْوَجُه  ففي اإحدى ق�صائده يهجو 

 ما 
ٍّ
ر في وجهها تظّن اأنها على �صبابها، فاإذا وجه قبيح و�َصَعر اأَ�ْصَمُط، فرمت بها وقالت: ِل�صَ

، ويبدو اأّن حميداً -وهو ال�صاعر الذي يفتنه الجمال وياأ�ُصره- لم يُكْن على 
)4(

اأَْلقاِك اأَْهُلِك«

)1(  انظر اخلرب ومناق�صته يف احلديث يف )�صالته ب�صعراء ع�رسه( من الف�صل الثاين.

الق�صيدة: 8، البيت: 1.  )2(

)3(  انظر ديوان النابغة اجلعدي 123، وال�صعر وال�صعراء 448.

)4(  تهذيب اإ�صالح املنطق: 214.
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وفاٍق مع هذه الزوج العجوز ال�ّصمطاء، فلما راآها ُتْلِقي اللَّْوَم على الِمراآة حين َوَجَدْت وجهها 

:
)1(

ر قبَحها، لت�صمع و�صفها باأذنيها كما راأته بعينيها وِّ قبيحًا، قال ي�صخر منها وُي�صَ

ــــُة مـــاِلـــٍك ــــنَ ـــْت ِمــــراآتـَـــَهــــا ابْ ـــَم ـــَل َدالَـــَقـــْد َظ تـُــــَجـــــدَّ اأَلَّ  الــــــِمــــــراآَة  َلَمــــــــِت  ـــا  ـــم ِب

ــا ـــ ــه ــاأنَّ ـــا ُغـــ�ـــشـــونـــاً ك ـــه يْ ـــدَّ ـــَخ ــــا ِب ــــهـــــ ـــَدااأََرتْ ـــْدَف ــِح �ــشــاَدْفــَن َف ــْل ــطَّ ــوِن ال ــش ــ� َمـــَجـــرُّ ُغ

َغــْيــَرُه ــُف  ــاري ــط ــَغ ال ــغــي  ــْب تَ َمــْحــِجــراً  ــداَراأَْت  ــَع ــشْ ــاأَ� ف انْــــِحــــداراً  اإلَّ  ـــــى  اأَب ــــاً  ــــْرع َوَف

ــا ــه ــاأنَّ ــاٍت ك ــش ــ� ــاِخ ــش ــــْوٍء � ــــاَن �ــــشَ ــــن َداواأَ�ــــشْ ــــدَّ ــــبَ ـــــْد تَ ــــاِرٌح َق ــــش ـــــَواُم اأُنـــــا�ـــــصٍ � �ـــــشَ

بعد  واحداً  وجهها  اأجزاَء  يعّدد  فجعل  عنده،  وقف  اإّل  قبيحًا  راأته  مّما  �صيئًا  يترك  فلم 

و�صَفه  وختم  فيه،  المراأُة  تتمّناه  اّلذي  الجماَل  فيه  ينق�ص  و�صفًا  جزء  كّل  وي�صف  واحد، 

قت 
َّ
فتفر ها،  ْع�صِ

َ
بب  

ُ
ر

َ
الِكب وذهب  الأمام  اإِلى  ها  بع�صُ �َصَخ�ص  الّتي  لأ�صنانها  ِحَكٍة  ُم�صْ ب�صورٍة 

ِحها ذهب ُيكاِيُدها؛ 
ْ
كاأنَّها اإِِبٌل ذهبت ترعى هاهنا وهاهنا؛ فلّما انتهى من ِهجائها بو�صِف ُقب

:
)2(

م
َ

م لها بهذا الَق�ص
َ

فاأَْق�ص

تَــتــابَــَعــْت ــــاً  ــــْدب ُح نَّ  اأَ لـَـــــْول  ـــُم  ـــشِ ـــ� ـــاأُْق َداف ــــرَّ ــــَط ـــــــــَرْح ِبــــَديْــــٍن ُم َعــــَلــــيَّ َولـَــــــْم اأَبْ

ــا ــه ــابَ ــي نَّ ِث ـــــــاأَ ـــــَدالَــــَزاَحــــْمــــُت ِمـــكـــ�ـــشـــاًل ك ـــــيَ ــــــــزاًل بـــالـــَخـــمـــيـــَلـــِة اأَْغ ــــنُّ َغ ــــِج تُ

بَـــاَكـــَرْت ــَة  ــئَ ــي ــن ــَم ال بــــاَكــــْرِت  ــــــِت  اأَنْ ـــــَدااإِذا  ـــــِم ثْ ـــــْن َزعــــفــــراٍن واإِ ــــاً لَـــهـــا ِم ــــداك َم

 وقِد ا�صتفاد حميد من هذا الَمْنَحى اّلذي َنحاه في هجاء زوجه ـ اأي: و�صف القبح ـ في 

، واأَ�صاف اإِليه 
)3(

ياَفَته ِهجاء امراأة بخيلٍة �صافها �صاحٌب لُه يكنى باأبي الَخ�ْصخا�ص فاأ�صاَءْت �صِ

فات الّدالَّة على َجفائها  ف �صوِء الُخُلق؛ فبداأ هجاَءها ببع�ص ال�صّ منًحى اآخر هو الهجاء بَو�صْ

 
َ

ي ياح، َرْعناء َحْمقاء، قليلُة الحياِء ل تبالي اأَْن َتْخ�صِ وُبْخِلها، فهي �صّخابة كثيرة الَجَلبة وال�صِّ

، وما طلب اأحٌد 
)4(

وِه اإِلَّ اأََتْتُه«
ُ
ِت المراأُة الِحماَر لم يبَق �صيٌء ِمن الَمْكر الِحمار، »واإِذا َخ�صَ

الق�صيدة: 19، الأبيات: 4-1.  )1(

الق�صيدة: 19، الأبيات: 7-5.  )2(

كان  �صاحبه  اأن  على  تدل  والأبيات  و�صاحبه،  هو  املراأة  �صاف  اأن حميداً  و968(   77( الالآيل  البكرّي يف  ذكر    )3(

وحيداً.

)4(  املعاين الكبي: 598.
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تها الواقعية، فهي 
ّ
د بع�صًا من مالِمِح �صخ�صي اإِلَّ رجع خائبًا؛ ثم ذهب ُيَحدِّ َتْقِدر عليه  خيراً 

ر اّلتي ما زاَلْت  ، ول بالُمْع�صِ
ُ
ر

َ
ين، لي�صت بالكبيرة الّتي اأَْهَزَلها الِكب

ّ
امراأة من بني َعِريب الهاللي

ٍة  َل ُقوَّ ِلُحه اإِ�صالحًا ح�صنًا لأّن فيها َف�صْ ها وُت�صْ ٌف، وتقوم بمعا�صِ ُتَعلَّق عليها القالئد، فهي َن�صَ

:
)1(

واإِْن كانت قد َقَعَدْت َعن اإِنجاب الأَولد

ــا ـــ ــاَره ــم ــي ِح ــشِ ــ� ــْخ ـــٌة َوْرهــــــــاُء تَ ـــانَ ـــبّ ـــِل ـــراً لَــَديْــهــا الــَجــاَلِمــُدِج ـــْي ــــْن بَــَغــى َخ ــي َم ــف ِب

َقـــــَداَمـــــٍة ــــــْن  ِم ـــصٌ  ـــ� ـــاِح ن ل  الـــَقـــالِئـــُدَعــــِريــــِبــــيّــــٌة  عــلــيــهـــــا  تـَـــْجــــِري  ــٌر  ُمــْعــ�ــشِ َول 

ــا ـــ ــه ــاُق ــط ِن ــــــــزاُل  يَ ل  مـــَعـــا�ـــصٍ  ــُداإِزاُء  ــاِع ـــــَي ق ــــوؤَْرٌة، َوْه ــا �ــــشُ ــه ــي ـــديـــداً، َوف �ـــشَ

ثم وقف عند َخْلِقها وقبحه؛ فهي مكتنزُة اللَّحم اكتنازاً قبيحًا، حتى َتَداَخَل َلْحمُ �صاعدها 

ها، وَلْحمُ �صاِقها بَلْحِم َقَدِمها، َحَتى كاأنَّه ل اأَر�صاَغ لها، وقد ظهرت في اأ�صابع يَدْيها  بَلْحِم َكفِّ

 
ٌ
ُلَب ج�صُمها حتى �صار �صدُرها كاأنَّه َحَجر ها زوائُد من كثرة العمل والمتهان، و�صَ

ْ
ورجَلي

:
)2(

اهبين الآِيبين ْتُه اأقداُم الُوّراد الذَّ
َ

�صلٌد َملَّ�ص

ـــٍع ـــبَ ــــلِّ اإِ�ـــشْ ــــــُدُمــــَداَخــــَلــــُة الأَر�ـــــشـــــاِغ فـــي ُك ــا والــــيـَـــَديْــــِن َزواِئ ــه ــْن ــــِل ِم ْج ــــرِّ ــــَن ال ِم

ــــَدا بَ اإِذا  ِمـــْنـــهـــا  ـــِد  ـــْق ـــِع ال ـــاَن  ـــك م ــــواِرُدكـــــــاأَنَّ  ــــَم ــَلــْتــُه ال ــهَّ ــاً ِمــــْن َحــــِزيــــٍز �ــشَ ــف ــشَ �

قد   
َ
الَفْقر اأّن  فذكر  ما�صيها،  ِمن  �صيئًا  اأّوًل  فَق�صَّ  اأموٍر:  بثالَثِة  خل 

ُ
بالب لو�صفها  َد  َمهَّ  

َّ
ثم

من  عام  اأقبل  ثم  واأَهزْلَنها،  اأَجْعَنَها  الَجْدب  من  �صنواٌت  عليها  تتابعت  َلّما  قبُل  من  ها  ع�صّ

الخ�صب َفَتداركها من َهَلكِة الجوع، و�صاَر لها ماٌل كثير فلم َتِجْد من مكارم الأَخالق ما 

لئيٌم بخيل  به، واأَعانها على ذلك زوٌج  المال وبِخلت  الَكرم، فحِر�صت على  اإلى  يدعوها 

 قّدَم ثانيًا �صورًة تظهر 
َّ
ه حين يدعوه؛ ثم

ُ
مثلها، وَغَنُمهما غزير الّلبن، طْوٌع لهذا الّزوج ُيجيب

�صعها انطلقت تنزو نزواً �صديداً 
ْ
ر

َ
�صّدة بخل المراأَة، فزعم اأنَّها اإذا راأت َحَماًل يعار�ص اأّمة لي

:
)3(

ها كاأنَّه َحِنين
ْ
ر الأر�ص تحت َقَدَمي

ُّ
َمع �صوت تك�ص

ْ
رع من َفِمه، حّتى ُي�ص لتنزع ال�صّ

ـــهـــا َهــَزلْــنَــهـــــا ـــْي ــــَع اأَْعــــــــــواٌم َعـــَل ــــابَ ــــتَ ـــــُدتَ ـــا�ـــصَ َواِح ــــاٌم يَــْنــَعــ�ــصُ الـــنَّ ـــــَل ع ـــــبَ َواأَْق

الق�صيدة: 16، الأبيات: 3-1.  )1(

الق�صيدة: 16، البيتان: 4، 5.  )2(

الق�صيدة: 16، الأبيات: 9-6، 11.  )3(
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ٌة ــــدَّ ــــش ـــــاٌء و� ـــــق ــــَرٌة فــيــهـــــا بَ ــــمَّ ــــشَ ــــ� ــُدَع جــاهـــ ــحــِة  ــي ــ�ــش ــنَّ ال ــــــاِدي  بَ لَــهــا  َوَواٍل 

ــــُه ــــاأَنَّ ــــِن َك ــــَديْ ــــيَ ـــــُذوِف ال ـــــْح ــَص �ــشــاِفــُدَخـــلـــيـــَلـــُة َم ــا� ــنّ ــُح ال ــبَ ــْن ِمـــَن الـــلُّـــوؤِْم َكـــْلـــٌب يَ

ــٌر ــاِج ــن َخ ــــاءت  ج  ! ــــاَد  ــــيَ اأْج ــــا  َدع مـــا  ـــُداإِذا  ـــاِئ ق ـــنَّ  ـــهــــ ـــي اإِل ـــي  يـَــْمـــ�ـــشِ ل  ـــُم  ـــي ـــاِم ـــَه لَ

ـــــُه اأُمَّ عــــاَر�ــــصَ  بْـــِعـــيُّ  الـــرِّ ـــُل  ـــَم ـــَح ال ـــُداإِذا  ـــداِف ـــَف ـــنَّ ال ـــِح ـــى تَ ـــتَّ ــــــرى َح ــــــَدْت َوَك َع

ثم مّهد بالأمر الثالث؛ هو اأنها قامت في �صاعة يطيُب فيها النوم للخرائد بعدما انق�صت 

قطعٌة من الليل لتمخ�ص لبنها وت�صتخرج الزبد، اإمعانًا منها في البخل؛ لأنها تخ�صى مخ�صُه 

ْخمَ الجنبين كاأّنهما ِعْدلن، وكان  ْبِد، فاأح�صرت َوْطبًا �صَ ٌء من الزُّ
ْ
ْطَلب منها �َصي

ُ
في الّنهار َفي

:
)1(

ر �صخم هذا الوطب في الأَ�صِل ِجْلَد كب�ٍص ُمَعمَّ

ــًة ــاع ــش ـــِل � ـــْي ـــلَّ ـــــَن ال ـــاٍء ِم ـــن ـــاأث ـــْت ب ـــاَم ـــق واهــــي وا�ــشــتَــنــاَم الـــَخـــراِئـــُدَف ـــَراهـــا الــــدَّ �ـــشَ

ــُه ــاتُ ــش ـــــازال � ـــــِن م ـــــْي ــــِذي اأَْونَ ــــاَءْت ب ــــَج ـــى قــــيــــَل: هــــل هــــو خـــالـــد؟ف ـــتّ ــــُر ح تـُـــَعــــمَّ

من  ما تبذل  ن 
َّ
وبي رائعًا،  و�صفًا  بالَمْخ�ص  وقياِمها  الوطب  هذا  في و�صف  ا�صتطرد   

ّ
ثم

ت�صنيع  وهذا  الفجر،  طلوِع  قبل  َتِحثُّها 
ْ

َي�ص وزوُجها  وامتالئه،  لِثقله  تحريكه  في  كبير  جهد 

عليها اإذ تبخل ب�صيء قليل من كثير عندها، وت�صنيع على زوجها.

من  فيك�صف  معها،  الخ�صخا�ص  اأبي  �صاحبِة   
َ
ر

َ
َخب ُق�صَّ 

َ
لي ال�صبيل  اأ 

ّ
هي قد  يكون   وبذلك 

اأُ 
َ
ُل وكاَد الفجر َيْطُلع، َدهاها َقَدُرها الُمْخَتب

ْ
خالله عن �صدة بخلها، فذكر اأنه لما اْنَق�صى اللَّي

َد الأحداث 
ْ
ك حميد �َصر

ُ
َتْحَت الظلمة والرياح والغبار والبرد ب�صاحبه يطلب ملجاأً، وهنا يتر

لينقل الحواَر الذي جرى بين �صاحبه وبينها، فينك�صف من خالله بخُلها، ويمزج هذا الحوار 

:
)2(

بت�صوير حركاتها

ـــَرْت ـــشَ ـــ� ــا َواأَبْ ــه ــْن ــى الــلَّــْيــُل َع ــّل ــَج ــا تَ ــمَّ ــَل ــخــو�ــُص الأَبـــاِعـــُدف ــِل الــ�ــشُّ ــْي ــلَّ ـــَدِف ال وفـــي �ـــشُ

ٍة ـــصٍ وِقــــــرَّ ـــ� ـــْح ــــِل نَ ــــْي بَــــهـــــــــا فـــي لَ ــُدتَــــاأَوَّ ــاِئ ب والــلَّــْيــُل  ــخــا�ــِص  الــَخــ�ــشْ اأَبُـــــو  خليلي 

ــيـــُكـــْم، فــقــالــت: تُـــِريـــُدنـــا َحـــيِـّ
ــــقــــاَل: اأُ ــُدَف ــاِع ــب ــتَ ــا ُم ــن ــنَ ــْي ــْعــٌب بَ ــــِد؟ �ــشَ بْ ــــزُّ َعـــَلـــى ال

الق�صيدة: 16، البيتان: 12، 13.  )1(

الق�صيدة: 16، الأبيات: 29-25.  )2(
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ــُه لَ ــْت  ــَق ــَل ــْم َح ــي،  ــِح ــِج ــش اأَ� ــاًل  ــْه َم قــــاَل:  ــــَراِوُداإذا  ــــَم ــا ال ــه ــْي ــَل ــــْم تـَـــْدُخــــْل َع ــــاَء لَ ــــَزْرق ِب

ـــي ُمـــَلـــتَّـــٍم ـــا ف ـــه ـــشِ ــــــاأنَّ ِحــــَجــــاَجــــْي راأ� ـــواِرُدك ـــَم ــِر َجـــــْوٍن اأَْخـــَلـــَقـــْتـــُه ال ــْخ ــ�ــشَّ ِمـــَن ال

تحملق  وهي  عينيها  حركة  ت�صوير  اإِليه  اأ�صاف  بل  وحَده،  بالحوار  يكتِف  لم  وهكذا 

الِّ علىاللُّوؤِْم، تريد طرد هذا الُمْلَتِجئ من البرد والريح والغبار لئاّل  بهما، وت�صوير لونهما الدَّ

تطعمه �صيئًا من ُزْبِدها.

 لحظنا اهتمامًا بَهْتِك الحجب 
ّ
 ففي هذه الموا�صع التي وقفنا عليها من هجائه ال�صخ�صي

كما  ب�صوء،  ها 
ُّ

َيَم�ص ل  َدَلًة 
ْ

ُم�ص الأَعرا�ص  حجب  على  واإِبقاًء   ،
ّ
والُخُلقي  

ّ
الَخْلقي ح 

ْ
الُقب عن 

لحظنا بعَده عن الفح�ص وقول ال�صوء.

:
)1(

روع فيه، نحو قوله  واأخالُق حميٍد هذه رّبما دفعته اإلى الّتهديد بالهجاء بدًل من ال�صُّ

ـــــْم يـَــــَزْل ـــاٌل ولَ ـــق ـــٍب م ـــْع ـــُراأَتـــــاِنـــــَي َعـــــْن َك ـــــــَديَّ ونـــا�ـــشِ ـــــْن يَ ِلـــَكـــْعـــٍب يَـــمـــيـــٌن ِم

ــــــــُدَوْن ــــمَّ لأَْح ــِل ثُ ــْه ــشَّ ــ� ــال ـــْن ب ـــشَ ـــِر� ـــتَ ـــَن زاِجـــــُرلأَْع ـــاِدي ـــع ـــُم ـــل ــا ِل ـــ ــه ــي ـــَد ِف ـــاِئ ـــ�ـــش َق

ــهـــــا واُة قــريــ�ــشَ ــي الـــــــرُّ ــِل ــْح ــتَ ــشْ ــ� ــــَد تَ ــــراِئ ــُرَف ــاِم ــش ـــيِّ � ـــَح ـــــِب ال ــــْن لِع ــهــا ِم ـــو ب ـــُه ـــْل َويَ

ــِه ـــاَم َكــفِّ ــــ ـــه ــْيــُخ اإِب ــا الــ�ــشَّ ــه ــْي ــَل ــــْم والــَمــقــاِبــُريـَــَعـــ�ـــصُّ َع ــــاوؤُُك ــــي ح ــــَزى بــهـــــا اأَ ــــْخ َوتُ

هذا  �َصَلَك  َلما  جاَءُه،  ما  كعب  عن  وجاءه  الهجاء  اإلى  بطبعه  يميل  كان  اأّن حميداً  فلو 

الم�صلك من الوعيد والتهديد؛ فقد قال كعٌب ما قاَل. ويوافق حميٌد في هذا زهيراً؛ اإذ كان 

اإِِبَلُه  ا�صتاَق  حين  ورقاء  بن  الحارَث  د  َهدَّ زهيراً  اأَنَّ  ذلك  فمن  هجائه،  قبل  المعتدَي  يهّدد 

به عن هجاء النا�ص وتدني�ص اأعرا�صهم. غِّ
َ
ٍر ُير

ِّ
، وما ذاك اإّل لطبٍع َخي

)2(
ه قبَل هجائه

َ
وراعي

 يكاد يختفي لول 
ّ
 �صئياًل في �صعر حميد؛ فاإِن الهجاء القبلي

ّ
 واإذا كان الهجاء ال�صخ�صي

 
ّ
مقّطعة ق�صيرة في قبيلة لم يذكر ا�صَمها، وبيتان في قبيلِة جرم؛ ولي�ص �صمور الهجاء القبلي

بعيدة عن معركة  التي كانت  بوادي نجد والحجاز  في  اأمية  بني  الإ�صالم وع�صر  في �صدر 

اإلى  ب، بعدما تحّول َحلُّ الخ�صومات التي تن�صاأ بين القبائل ل�صبب ما 
َ
َتْغر

ْ
ُي�ص ا  النقائ�ص ِممَّ

الق�صيدة: 33، البيت: 17-14.  )1(

)2(  انظر ديوان زهي: 127.
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اإلى  الدولة، بعدما كان ال�صيف هو الحكم الف�صل، واإن كان ذلك لم َيْق�ِص على الحتكام 

فيها  م  التي ُحكِّ الأيام  بعَد واحٍد من تلك  اأن�صاأ حميد مقّطعته  ؛ وربما 
)1(

تاّمًا ال�صيف ق�صاًء 

ال�صيُف، فهو يهجو قومًا اأَْوَقَع بهم قوُمه بعدما اأرادوا اإِهدار َدِم قومه، فاأر�صلوا عليهم خياًل 

عهم 
ِّ
 وُيَقر

ْ
ُتُهم كِّ

َ
ْتها مع الأَر�ص، ثم ُيب وَّ َ

ْت على قبوِر َمْوتاهم َف�ص اأذلَّتهم و�صاَقْتهم اأَ�صرى، وَم�صَ

:
)2(

على طمِعهم فيما لم ي�صتطعه من �صواهم

ــا تُـــِطـــلُّـــوا ِدمــــاَءنَــــا ــم ــي ـــِلاأََحـــــاَولْـــــتُـــــُم ك ـــاِف ـــَغ ِب ـــصَ  ـــ� ـــْي لَ ــــاهلل  ف ـــوا  ـــُل ـــِف ـــْغ تُ واأَْن 

ــــم ــــاَدُك اأَق حــتّــى  ـــِل  ـــَخـــْي ال َكــــرُّ  زاَل  ــِلومــــا  ــشِ ــال� ــشَّ ــ� ـــي ال ـــْم ف ـــُك ـــاُق ـــن ُمـــَغـــْلـــَغـــَلـــًة اأع

ــْت ــَح ــبَ ــشْ ــاأَ� ــا الـــُقـــبُـــوَر ف ــنَ يْ ــوَّ ــشَ ــ� ــا َف ــنَ ــْي ــ�ــشَ ــِلَم ــشِ ــا� ــَف ــتَ ــُم ــا ال ــَه ــِل ــشْ ــ� ـــٌز عـــن نَ ـــاِج لَــهــا ح

ــٍة ــَل ــي ــب ـــــْن ق ــبَــَقــْتــنــا قــبــَلــُكــم ِم ــــــْل �ــشَ ــِلوَه ــائ ــب ــق ـــوا بـــاإحـــدى ال ــــٍر َفـــتَـــْقـــتَـــا�ـــشُ ــــِوتْ ِب

فهو يكتفي بهذه المعاني الّتي ت�صّور القوَم بعدما اأ�صابُهم الّذل والهزيمة، ويفتتح الأبيات 

 هوؤلِء القوِم، وهذا 
َّ
هم �صر ّدوا عن اأنف�صِ

ُ
بما يكاد يكون ُعذراً لقوِمه، فهم اإِنما اأرادوا اأن َير

لم  الظُّ �صفَة  قومه  عن  ينفي  اإذ  هجاِئه؛  في   
ّ
الُخُلقي بالجانب  حميد  اهتماَم  يظهر  العتذاُر 

والعتداء.

ه اإلى ع�صيقته بما 
ْ
 واأّما هجاوؤه لقبيلة جرم فجاء من غيِر ق�صٍد منه، فقد كان ُيو�صي َر�ُصوَلي

دَم  ُتِرْق  لم  القبيلة لأنَّها  اإلى هذه  ا 
َ
ب َيْنَت�صِ اأن  فاأمرهما  اإليها،  المَة والو�صوَل 

ّ
ال�ص َلُهما  َمُن  َي�صْ

:
)3(

اأحٍد، فال طائلَة على َمْن ينت�صُب اإليها

عـــامـــٍر حـــــيَّ  جـــــاَوْزتـُــــَمـــــا  اإِذا  ــا:َوُقــــــــول  ــَم ــَع ــْث ــداً َوَخ ـــ ــه ــِن نَ ــْي ــيَّ ــَح ـــا ال ـــَم وجـــاوزتُ

ـــْم ـــُه ـــــــاَن، اإنَّ ــــِن َربَّ ــــْن َجــــــْرِم بْ ـــاِن ِم ـــع ـــِزي ِمــْحــَجــَمــانَ الـــَهـــَزاِهـــِز  ــي  ف ــوا  ــق ــِري يُ اأَْن  ـــــْوا  اأَبَ

اً لهذه القبيلة؛ اإذ جعلها �صعيفًة عاجزًة عن الغزو، َفهي في ُقلٍّ 
ّ
ُتُه هجاًء ُمر

ّ
ي فجاءْت َو�صِ

ِه. وُذّل، وهذا ِمن اأ�صّد الهجاء القبلي واأََم�صِّ

)1(  انظر التطور والتجديد: 33.

الق�صيدة: 56، الأبيات: 4-1.  )2(

الق�صيدة: 69، البيتان: 169، 170.  )3(
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 حّظًا من المدح عند حميد، واأّنه اعتمَد في الهجاء 
َ
 وهكذا راأينا اأنَّ الهجاَء لم يكن اأوفر

 على ت�صويِر ُذّل 
ّ
ِح الَخْلِق و�صوِء الُخُلق، واعتمد في الهجاِء القبلي

ْ
 على ت�صوير ُقب

ّ
ال�صخ�صي

القبيلة الّتي يهجوها، واأّن هجاَءه تاأّثر بطبعه واأخالقه.

5- الفخر:

، ولي�ص هذا المو�صوع بكلتا دائرتيه الفردّية 
ّ
 عند حميد اإلى فردي وقبلي

ُ
 ينق�صم الفخر

د ببع�ص الق�صائد اأو المقطعات، واإّنما هو 
ّ
ة من المو�صوعات البارزة في �صعره فيتفر

ّ
والقبلي

ُق الحدود َيِرُد في اأثناء بع�ص الق�صائد ُم�صاِحبًا للهجاء اأو المديح اأو ما �صواهما 
ّ
مو�صوٌع �صي

 اّلتي َيَتَغّنى فيها باأمجاد قومه ومفاخرهم 
ّ
من المو�صوعات؛ ونالحظ اأّن دائرة الفخر القبلي

 بما فيها من َتَغنٍّ بف�صائله وَمَزاياه.
ّ
اأو�َصُع من دائرة الفخِر ال�ّصخ�صي

بها  والفخر  ِتِه 
َ
�ْصر اأُ ِذْكِر  اختفاُء  هي   

ّ
ال�ّصخ�صي فخره  في  ُتالَحظ  الّتي  مات 

ّ
ال�ص  

ُّ
 واأهم

د ما ا�صتنتجناُه من قّلِة اأخبار اأ�صرِتِه، وهو اأّنها كانت اأ�صرًة مغمورًة في  وبمكانتها، وهذا يوؤكِّ

ه من   لول ما ُعِرَف عن حميد من قول ال�ّصعر، ومن �صماِت هذا الفخر اأي�صًا ُخُلوُّ
)1(

بني هالٍل

ر في �صعر َمْن 
ّ
ارين، وما اإلى ذلك ِمّما يتكر

ّ
ى والّنار اّلتي َتْهدي ال�ص

َ
الحديث عن الَكِرِم والِقر

يادِة في قبائلهم كحاتم 
ِّ

ْن َتَمتَّعوا ِبَوْفٍر من المال وبال�ص  اآباِئه، ممَّ
َّ
ه وهم كانت هذه الأمور َهمَّ

ولذلك  الأغنياء،  ي�صتطيعه  عّما  يعجز  فقيراً  فكان رجاًل  اأّما حميد  َمَثاًل؛  والفرزدق   
ّ
الّطائي

فر لياًل على ما قد يلقاُه من �صّدة 
ّ

ْحراِء، والحتيال بال�ص نجده ين�صرُف اإلى الفخر بَقْطع ال�صَّ

:
)2(

ها
َ
اِدُفه من اأهواِل ليِل ال�صحراء، وما اأَْكَثر  عابٍئ بما قد ُي�صَ

َ
 نهارها، غير

ّ
حر

ــراً ــشِ ــا� ــُص ح ــ� ــْم ــشَّ ــ� ــهــا ال ــت ب ــلَّ ــــــــٍة ظ َرقـــيـــُبَوداِويّ ـــاِع  ـــَف ـــيَ ال َراأْ�ــــــــصِ  ـــي  ف لَح  َكـــمـــا 

ــهــم ــْوَق َف كــــاَن  ــــْو  ولَ ـــاً  ـــب َرْك ــْت  ــَح ــَم ــشَ � ــــبــــوُباإذا  َعـــــَمـــــائـــــُم َخـــــــزٍّ �ــــشــــابــــٍغ و�ــــشُ

يُــوائــلــوا ـــْم  لَ -اإِْن  ــــــاَد  ْوك اأَ ــهــم،  ب ـــْت  ـــاَخ جــــاِل تـَـــــُذوُباأن ـــٍر- هـــــاُم الــــرِّ ـــشُ ـــ� اإِلــــــى ُع

. . . . . . .. . . . . . .

)1(  انظر احلديث عن )ن�صبه واأ�رسته( يف الف�صل الثاين.

الق�صيدة: 2، البيت: 51-49، 54.  )2(
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ــٌغ ــاب �ــش ـــِل  ـــْي ـــلَّ ال ـــن  م ِدْرٌع  ِبـــهـــا  ـــوُبَكـــَفـــانـــي  ـــُل ـــمِّ َط ـــِه ـــُم ـــاُء ِلـــْلـــَحـــاِج ال ـــهـــب َو�ـــشَ

ول طريٍق  به،  علٍم  �صاِبِق  ِر 
ْ
ِبَغي فًا  ُمْعَت�صِ يقطعه  باأّنه  يفتخر   

ّ
ثم وا�صعًا،  قفراً  ي�صف   ونراه 

:
)1(

ُلوٍك يهتدي بِه
ْ

َم�ص

ــا ــَه ــاِم ــَم ـــَل تَ ـــْب ــي الــعــيــ�ــَص َق ــشِ ــ� ــْم ــــَر يَ ــــبَ عــــاِزُع واأَْغ ـــِه الــــتُّــــْرَب الــــّريــــاُح الــــزَّ ـــادى ب ـــَه تَ

ــــُه ــــاأنَّ ــــقــــطــــاِة ك ـــــــــْرُخ ال ـــــــِه َف ـــــلُّ ِب ـــــَظ ـــُعيَ ــُع را�ـــشِ ــي ــش ــرا� ــَم ـــُه ال ـــْن ـــْت َع ـــَف ــٌم َج ــي ــت ي

. . . . . . .. . . . . . .

ـــُه ـــبَـــْت لَ ـــتَـــ�ـــشَ ـــْوم فـــانْ ـــَق ـــال ـــْفـــتـُــه ب ــُعتـَــَعـــ�ـــشَّ ــشِ ــا� ــَع ــشَّ ــ� ـــاَلُت ال ـــَم ـــْع ـــيَ ـــهـــنَّ ال ـــاِق ـــن ـــاأَْع ب

اّق. بر على الَم�صَ  ول يخفى ما في َقْطع الَمَفاِوز من اإظهاٍر لل�ّصجاعة والقّوة وال�صّ

:
)2(

ة؛ نحو قوله
ّ
 ورّبما افتخر ببع�ص ما يتحلى به من مكارم الأخالق ومن رجاحٍة عقلي

َقـــاَدنـــي الإلْــــــف  اإذا  ـــــي  اأنِّ ــي  ــم ــَل ــْع تَ ــُراأَلَــــــْم  اأنـــقـــاُد والإلــــــُف جــائ ــــَجــــْوِر ل  ـــــى ال اإِل

ـــبـــاَوِة اأَتَّـــقـــي ــعــ�ــصِ الـــ�ـــشَّ ــُت فـــي ب ــن وائــــُروَقـــــْد ك الــــدَّ ـــــدوَر  ت اأْن  واأخـــ�ـــشـــى  اأُمــــــــوراً 

ًة َمــــــرَّ ـــُت  ـــْي ـــطَّ ـــَغ تَ اإن  اأنـّــــــي  ــــــُم  ــــــَل ــي َفـــنـَــاِظـــُرواأَْع ــائ ــط ــوٌف غ ــش ــ� ــك ـــر م ـــّده ــــَن ال ِم

ير في طريٍق ل َير�صاه، 
ِّ

اإلى ال�ص اأهواوؤها فتدفعها  ة قويّة ل تتغّلب عليها 
ّ
فهو ذو �صخ�صي

:
)3(

كما دفعت عمر بن اأبي ربيعة الّذي يقول

ـــُه ـــْن ـــِح ِم ـــ�ـــشْ ـــنُّ ــــَن ال ــــْي ــــُت َع ــــْن ــاَوِخـــــــلٍّ ُك ــَع ــي ــط ُم ـــاً  ـــع ـــِم ـــتَ ـــشْ ـــ� وُم ـــــَرْت  ـــــَظ نَ اإِذا 

ــــُت َعــْنــهـــــا ــــْي ــــَه ــــنَ ــــٍة َف ــــيّ ــــِغ ـــــــــاَف ِب ــِنــيــَعــااأط �ــشَ اأمـــــــــراً  اأََرى  ـــــه:  ل ــــُت  ــــل وق

ـــا َفـــَلـــمَّ ـــــِدي  ـــــْه َج ــــــاَدُه  ــــــش َر� ــــاهــــا َجـــمـــيـــَعـــا !اأََرْدُت  ــــنَ ــــْي ـــى اأَتَ ـــشَ ـــ� اأَبـَـــــــى وَع

ُه بقبيلته واأمجاِدها فنراُه ُيِلحُّ عليه اأكثر من فخره بنف�صه، غير اأّن هذا الفخر لي�ص 
ُ
 واأّما فخر

، بل 
)4(

في نطاق قبيلته بني هالل، وذلك ِلما راأيناه من �صعف �صاأن بني هالل في الجاهلية

الق�صيدة: 44، الأبيات: 1، 2، 6.  )1(

الق�صيدة: 33، الأبيات: 6-4.  )2(

)3(  ديوان عمر بن اأبي ربيعة: 495.

)4(  انظر احلديث عن )اأ�صول بني هالل وفروعهم( و)اأّيامهم( يف الف�صل الأول.
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ع به اأكثر حّتى ي�صمل مجموعة   جميع بطون بني عامر، ويتو�صَّ
ّ
في الّنطاق الوا�صع الذي ي�صم

ات 
ّ
من القبائل الّتي تنتمي اإلى اأ�صل واحد وتّكون جزءاً كبيراً ِمن قي�ِص عيالن اإحدى الع�صبي

ة، وا�صِتعاِر 
ّ
ة القبلي

ّ
ة، ول َرْيَب في اأّن هذا كان من نتائج بروز الع�صبي

ّ
الكبرى في ع�صر بني اأمي

ِج راهط.
ْ
ة بعد َمر

ّ
ة والقي�صي

ّ
ناِرها بين اليمني

 مجموعٌة من المعاني الماألوفة لدى ال�ّصعراء في هذا المو�صوع، 
ّ
 وتدور في فخره القبلي

:
)1(

تها وَمَنَعتها و�صجاعة اأبنائها، كقوله
َ
نحو الفخر بكثرة القبيلة وَغَلب

ـــُد بهم ـــي ـــش اأ� ـــــوٌم  ق بَـــنُـــو عـــامـــٍر  ــــْومــــي  ـــوُرَق ــــرُع َمـــْنـــ�ـــشُ ــــف ــٌع وال ــم ــت ــج ـــل م ـــالأ�ـــش ف

ـــا الـــحـــا�ـــشـــُدوَن لـَــُه ـــي ْع ــــُب اأَ ــــَل ـــدُّ اأَْغ ـــَج ــُروال ــي ــي ــْغ تَ اهلِل  ِلـــَخـــْلـــِق  ولَـــْيـــ�ـــصَ  َحـــــــْوًل 

بها ُحـــ�ـــشـــوَن  ل  ــــاأر�ــــصٍ  ب ـــصٌ  ـــا� ن ـــُن  ـــح ــُرون ــي ــشِ ــا� ــَح ــَم ال ـــــُجـــــْرُد  وال ــُة  الأ�ـــشـــنَـّ اإلَّ 

ــا ــَه ــ�ــشِ ــواِن ــعــاٌع مـــن ق ــي الــجــبــاَن �ــشُ ــشِ ــ� ــْع ـــُريُ ـــاِويْ ـــَغ ـــَم ال ـــْعـــُث  الـــ�ـــشّ ـــَلـــَهـــا  تـَــَجـــلَّ اإذا 

ــْم ـــ ــه ــاِزِل ــن ـــي م ـــا ف ـــنَّ ـــصَ َع ـــا� ـــنَّ ــــَل ال ــــكَّ الَع�شافيُرَون فيها  ــي  ــت الّ وؤو�ــــصِ  الــــرُّ ـــْرُب  �ـــشَ

:
)2(

ُه باأنَّهم َذُوو اأ�صٍل كريم تتمّنى الملوُك اأنَّ لها ذلك النَّ�صب باأّي َثَمٍن كان َ
ويخِتم َفْخر

ـــٍة َع ـــدَّ ـــَج ُم ــــراٍف  ِبــــاأَ�ــــشْ الــــُمــــُلــــوُك  ـــــوُرَودَّ  ُع ـــٌة  مـــطـــمـــو�ـــشَ ــــْم  ــــُه ــــنَ ــــيُ اأَْع واأنَّ 

ـــٍب ـــشَ ـــ� ـــوؤْتَ ُم ــــَر  َغــــْي ــــا  ــــون اأَب ــــُم  ــــاه اأب ــوُراأنَّ  ــش ــ� ــن م ــــدَّ  ــــَج ال واأّن  ـــا  ـــنَ ـــْب نُـــ�ـــشِ اإذا 

فة بن قي�ص  ومن�صوٌر هذا اّلذي تتمّنى الملوُك اأْن يكون لها جّداً: هو ابُن ِعْكِرمة بن َخ�صَ

، وهم اأكبر قبائِل قي�ص عيالن.
)3(

م ومازن
ْ
عيالن، واأبناوؤه هم هوازن و�ُصَلي

:
)4(

ويفتخر ب�صجاعة قومه وَمَنَعِتهم فيقول

ــا ــنَ ــنَ ــْي بَ ـــُز  ـــُج ـــْح يَ ــَص  ــ� ــي ل اإذ  ــا  ــن ــتُ ــْل ِخ ـــُرومــــا  ـــَواِط ـــَخ ال ـــيُّ  ـــِن ـــُق ال اإلّ  الــــِعــــَدا  ــــَن  وبَــــْي

بالُخطا وال�ّشيِف  بال�ّشيف  الُخَطا  ــُل  ــشْ ــُرَوَو� قــا�ــشِ ــيــِف  الــ�ــشّ ُذو  ــيــَف  الــ�ــشّ اأّن  ـــّن  َظ اإذا 

الق�صيدة: 35، الأبيات: 8-4.  )1(

الق�صيدة: 35، البيتان: 9، 10.  )2(

)3(  جمهرة اأن�صاب العرب: 260.

الق�صيدة: 33، الأبيات: 9-7.  )4(
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لَــنَــا ــــا  وم بــالــفــ�ــشــاِء  ـــا  ـــن ـــَزلْ نَ اأَْن  ـــــى  ـــواِجـــُراإل الـــ�ـــشَّ مـــــاُح  الـــــرِّ اإل  ـــٌل  ـــِق ـــْع َم ـــــِه  ِب

يوف، 
ّ

رُب بال�ص ماح وال�صّ
ِّ
فهم ي�صُمدون لالأعداء وُيْقِدمون عليهم حين يبداأ الّطعُن بالر

ْون غارًة من ُمِغير ِلَمَنَعِتهم،   ل يخ�صَ
ْ
؛ وُهم

ٌ
وَت�ْصَتّد الحرُب حّتى يظّن المقاتل اأّن �صيَفُه ق�صير

ولذلك ُيقيمون في اأر�ٍص ف�صاٍء مح�صنٍة برماحهم.

ُه لي�صْت 
َ
 وبذلك راأينا اأّن الفخر لم يكن من المو�صوعات البارزة عند حميد، واأّن معاِني

اأُوارها  ا�صتّد  التي  ة 
ّ
القبلي ة 

ّ
الع�صبي مالمح  بع�ص  ذلك ظهرت  ومع  يزة،  بالممَّ ول  بالجديدِة 

القبائل ذات الأ�صل  من   عدداً 
ّ
الذي ي�صم  

ّ
القبلي بالإطار  فراأيناه يفتخر  ة، 

ّ
اأمي بني  في ع�صر 

الواحد.

ثاء: 6- الرِّ

ثاء، وهو عدد قليٌل اإذا اأردنا مقارنته بما 
ّ
 يقّدم �صعر حميد ثالَث ق�صائد في مو�صوع الر

َوَرَد عند �صعراء المراثي؛ مثل متّمم بن نويرة اأو الخن�صاء، ولكّننا اإذا نظرنا اإلى عاّمة ال�ّصعراء 

مة 
ّ
ثاء؛ مثل ذي الر

ّ
َوجدناُه َو�َصطًا بينهم، فاإّن ِمَن ال�ّصعراء َمْن لم َيِرْد في اأ�صعارهم �صيٌء من الر

؛ 
)1(

َب عليه اأولئك ال�ّصعراء، اأو لأّنهم لم ُيْفَجُعوا ِبَمْن يعّز عليهم ٍع ُركِّ
ْ
والعّجاج، وذلَك ِلَطب

من  �صببًا  كانت  الحقيقة  هذه  ولعلَّ  فيه،  ُزوَن 
ِّ
ر

َ
الُمب قلَّ  ال�ّصعر  من  المو�صوع  هذا  اأّن  على 

الأ�صباب التي َدَعْت ابَن �صاّلم اإلى اأْن ُيْفِرَد طبقًة من طبقات كتاِبه ل�صعراء المراثي.

عمراً  عا�ص  اأّنه  مع  اأقاربه،  رثاء  من  ُه  ُخُلوُّ هي  حميد  �صعر  في  حّقًا  الغريبُة   والّظاهرة 

، ولكّننا نجده يتحّدث عنهم 
)2(

نا هو بذلك
َ
ر

َ
طوياًل َذَهَب الموُت فيه بعدٍد من اأهِله، واأخب

:
)3(

دًى لقوله �صبحانه وتعالى اأبياُته كاأّنها �صَ �صا، فجاءت 
ِّ
 من الّطماأنينة والر

ٌ
حديثًا فيه كثير

}، واإذاً فما اّلذي دَفَعُه اإِلى رثاِء الآَخرين ِمْن غير اأهِله؟  }

تقّدم  وعواطف  معاٍن  من  فيها  بما  حميد  �صعر  في  وجدناها  التي  الّثالث  الق�صائد   اإّن 

)1(  انظر العّجاج: 228.

)2(  انظر الق�صيدة: 42 البيتني: 1، 2.

)3(  �صورة اآل عمران: 185/3.
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َقَتَلِته،  عّفان وذكر  بن  عثمان  رثاء  في  اأن�صاأها  الأولى  فالق�صيدة  وؤال، 
ُّ

ال�ص الجواَب عن هذا 

:
)1(

وكان ذلَك اعترافًا بالجميِل الذي كان ُيوليه اإّياُه، ويظهر هذا في قوله

ــا ــَه ــِك ــشِ ــا� ــنَ َم ـــي  ف ـــا  ـــداي ـــَه ال وَربِّ  ــُكاإنّــــــي  ــ�ــشُ ــنُّ ــصِ وال ــا� ــنّ ــُث تـُـقــ�ــشــى نـُــــذوُر ال ــي وح

ُمــْبــتَــهـــــاًل ــــــاَت  ب مـــنـــيـــٍب  كـــــلِّ  ـــِرُكَوَربِّ  ـــتَّ ــَص يَ ــ� ــْي ـــاداً لَ ـــه ـــِت ــاَب اْج ــت ــك ــو ال ــُل ــْت يَ

ــــــداً اأَب اأَْولـَـــْيــــتَــــنــــي  ــــــذي  الّ ــــــِكــــــَرنَّ  اأُنْ ــكــوال  ــَل َه اإَذا  ــى  ــك ــْل ــَه ال ــــَع  َم اأَُعــــــدَّ  حــتّــى 

ْقَتَل خليفُة الم�صلميَن 
ُ
َمُته؛ َفي

ْ
ين اأْن ُتْنَتهك ُحر وكان رثاوؤُه من جهٍة اأُخرى غيرًة على الدِّ

َف 
َ
ر �صَ اإذ  اأرى؛  فيما  الأكبر  الّدافع  هو  عنه، وكان هذا  والّدفاع  ُن�صرته  قاعدون عن  وهم 

ي بالثَّاأر من قاتليه العا�صين، فقد اأذَهَب  فِّ ُمْعَظمَ اأبيات الق�صيدة اإلى تقريِع اأهِل المدينِة والتَّ�صَ

َفها اإلى »َواِرِثها«، جزاًء بما فعلوه حين �ُصِفَك دُم الخليفِة 
َ
ر اهلل الخالفَة عن اأهل المدينة و�صَ

انتهاُكها،  ل َيحلُّ  مٍة 
ْ
وُحر حقٍّ  ذو  وهو  الخليفة   

ُ
ْتر �صِ وُهِتَك  ومع�صيًة،  ُظلمًا  مدينتهم  في 

:
)2(

ففتحوا بذلك بابًا للفتنة والقتتال ل ُيْغَلق

َظـــَعـــنـَــْت ــــْت  ــــنَ ــــِع اأُْظ لـــّمـــا  الـــخـــالفـــَة  �َشَلُكوااإنَّ  ــدى  ــُه ال ــَر  ــْي َغ اإْذ  يَــْثــِرَب  ــــِل  اأَْه َعـــْن 

ــــا ــــَه ــم وَواِرِث ــهـــ ــْن ــــى اأَْهـــِلـــهـــا ِم ـــارْت اإل ـــشَ ــوا� ــُك ــَه ــتَ انْ مـــا  ــاَن  ــم ــث ع فـــي  اهلل  راأى  ــا  ــمَّ ل

ـــًة ـــيَ ـــ�ـــشِ ـــْع ـــاِفـــكـــي َدمـــــه ُظـــلـــمـــاً َوَم ــَفــكــواالـــ�ـــشَّ �ــشَ ــم  ــه ــيِّ َغ ــــْن  ِم ُهــــــُدوا  ل  َدٍم  اأيَّ 

ـــٍة ـــَرَم ـــْح وَم ــــقٍّ  َح ِذي  ــْتــِر  �ــشِ ـــيَـــاِعـــهـــم َهــتَــُكــواوالــهــاِتــكــي  ــى اأ�ـــشْ ــل ـــْتـــٍر ع ـــــاأيَّ �ـــشِ ف

ـــِه ِب ـــــــَزال  يَ َقــــْتــــٍل ل  ـــــاِب  ب ـــي  ـــح ـــاِت ـــَف ــــَرُكوال ــــتَ ــــْع ــــٍر َوُم ـــــى َدهـــــ ـــٍل اإل ـــْت ـــَق ــــٌل ب ــــْت َق

ر وجوُه الخيل لكثرِة القتِل وَهْوِلِه 
ّ
ِهيُجها قتُل عثمان، اإذ تتغي

َ
م �صورًة للمعارِك اّلتي �َصي وقدَّ

:
)3(

الح
ّ

جاُل كاملَة ال�ص
ّ
َحْت بالّدماء، وعلى ظهورها الر وقد ُن�صِ

ِبهـا الــــّدمــــاِء  ــُح  نَــ�ــشْ ــٌة  ــ�ــش عــاب ـــُل  ـــْي ـــَخ َكُكوال ال�شِّ اأبــطــاِلــهــا  على  اأَْرَوى  ـــَن  اب ــَعــى  ــْن تَ

ـــاِبـــَغـــٍة ــــيَــــ�ــــصَ ِهــــْنــــِديٍّ و�ـــشَ بْ
ــــّل اأَ ـــــْن ك ــُكِم ــبُ ــِجــَهــا ُح ـــْن نَــ�ــشْ ــا ِم ــَه ــى الــبَــنَــاَن لَ ــْغــ�ــشَ تَ
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الّثاأُر،  اأدَرَكُهم  لّما  الأنف�ص  وا�صَتَفت  العيوُن  ت 
َّ
قر فقد  وُفُهم 

ُ
�ُصي ناَلْتُه  اّلذين  اأولئك   واأّما 

َمْطٍل،  ائه دوَن  ِمْن َق�صَ بّد  َدْينًا ل  اإّياه  َقْتُلهم  روه وَقتُلوه، وكان  روا وُقتِّلوا كما حا�صَ فُحو�صِ

:
)1(

وذلك بقتلهم دون تاأخير

ـــِرِه ـــٌر ِبـــَمـــْحـــ�ـــشَ ـــُم َحـــ�ـــشْ ـــُه ـــلَّ ـــد نـَـــــاَل ُج ـــا َفـــتَـــُكـــوا ق ـــَم ـــْم َفــــْتــــٌك ِب ـــُه ـــاَك ـــتَّ ــــــاَل ُف ون

ـــِه ـــَن ِب ـــْي ـــَف ـــتَ ـــشْ ـــوٌن وا� ـــي ــــــذاَك ع ــــــرَّت ب َرُك َق ــــِر الـــــــدَّ ــــاِئ ـــِن الــــثَّ ـــْي ـــَع ــــرُّ ب ــــَق وَقــــــْد يَ

ـــيـــَن ِبـــِه ـــ�ـــشِ ـــتُ ـــاْق ــُكوكــــــاَن ِحـــــلَّ ُديـــــــوٍن َف ــِع ــَم ي الـــَغـــِريـــَم الـــَمـــاِطـــُل ال ـــوِّ ـــَل وَقــــْد يُ

ـــٌة ـــَظ ـــْوِع ــــــَذوي الأَلــــبــــاِب َم ـــْم ِل ـــُك ـــُكـــوافـــي ذل اأُِف ــٍة  ــاع ط اأو  ــــدًى  ُه ـــْن  َع ــٌر  ــ�ــشَ ــْع َم اإْن 

ن؛ فهو حزين ِلَما اأ�صاَب الخليفَة، 
ْ
ْدُق العاطفة وحرارتها وا�صَحي  ويبدو في الأبيات �صِ

َمِة الّدين، وعيُنه قريرٌة باإدراك الّثاأر منهم؛ وقد ظهرت �صّدة 
ْ
ُ النَّف�ص على قاتليه ُمْنَتِهكي ُحر

ثاثر

ه على الخيِل؛ فجعَلها عاِب�صًة من�صوحًة بالّدماِء، حزينًة  ا في نف�صِ حزِنه وَثْوَرِته حيَن اأفا�َص ممَّ

ة في 
ّ
َتْنَعاُه وتحمل الأبطاَل الّثائرين. ونالحُظ بروَز المعاني والألفاظ الإ�صالمي على عثماَن 

 ،
ّ
 اإ�صالمي

ً
ًا، فقلَّما قراأنا بيتًا من اأبياتها دون اأن ُيواجَهنا لفٌظ اأو معنى

ّ
هذه الق�صيدة ُبروزاً جلي

ثاء هو الّدافع الأقوى.
ّ
 في هذا الر

َّ
وهو ما يوؤّكد اأّن الّدافع الّديني

َمْن يكون، ولكّن رثاَءه  ٍر« ل نعرُف 
ْ
ُعَمي ا�صمه »ابن  اأن�صاأَها في رجل  الّثانية   والق�صيدة 

ادة الكرماء من �صادة بني هالل اأو بني عامر؛ فهو رجٌل 
ّ

يدّل على اأّنه كان من الأ�صراف وال�ص

 الأخالِق �صعٌب 
ُّ
جليل القدر، ذو ُخُلٍق ُحْلٍو ونف�ٍص ُمَتوا�صعة مع اأهله وع�صيرته، ولكّنه ُمر

 ول يخُذُله، فتركه الموُت ل ُيجيب �صريخًا، وترَك اأبناَء قومه 
ّ
على اأعدائه، كان ين�صر الولي

لهم بعدما كان جباًل  اأبناءه، وترك قوَمُه ل ملجاأَ  ُيعيل  ُيعيلهم ويرعاهم كما  اأيتامًا لأّنه كان 

َتُه زينًة لهم بعَده، وكان فوق هذا ُينِفُق من 
َ

ْون ُمَجاَل�ص
َ
نون به، وتركهم لي�ص فيهم َمْن َير يتح�صَّ

:
)2(

ماله ويحفظ عليهم اأمواَلهم

ــا ــف ــ�ــشَّ ــــَل ال ــــْب ــــمــــوُت َق ــــْد َغــــــــاَدَر ال ــــَق ــاللَ ــي ــل ــــــــــْدراً َج ـــِر َق ـــقَّ وبَـــــْعـــــَد الـــُمـــ�ـــشَ

ــــــــِه ــــــــالِق ــــــــــــــــالوُة اأخ ـــــــوَلكــــــثــــــيــــــراً َح ـــاً َذلُ ـــب ـــْع ــــِديــــَد الــــــَمــــــَرارِة �ـــشَ �ــــشَ
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ـــاِم ـــَم ـــِح ــــكــــاأْ�ــــصِ ال ـــــَت الــــَولــــيَّ ِل ـــــَذلْ ــــــُذولَخ ــــَر َخ ــــْي ــــَم ـــــَن ُع ــــا ب ــــــُك ي ـــــــْم تَ ولَ

ــــْد ــــِل ــــا الّــــتــــي لــــم تَ ــــــَت مــــنّ ــــــْم ــــــتَ ــالواأَيْ ــي ــل ــَخ ـــــَت ال ـــــْن ــــَك وُك ــــْي ــــِن ــــِم بَ ــــْت ــــيُ َك

ــــاًل ــــِق ــــْع ــــــاًل َم ــــــبَ ـــــا َج ـــــنَ ـــــــَت لَ ـــــــْن ـــاًلوُك ـــي ـــِم ــــِة بُــــــــــْرداً َج ــــاَم ــــق ــــُم ــــَد ال ــــن وع

ـــــَك اأمــــــوالـَـــــنَــــــا ـــــاِل ـــــم ــــــــِدي ب ــــــــْف ــالوتَ ــي ــِخ ــا بَ ــن ــي ـــُب الـــنّـــا�ـــصُ ف ـــ�ـــشَ ـــْح َفـــــاَل يَ

ونالحظ اأّن هذه الق�صيدة لي�صت رثاًء ل�صخ�ِص ابن عميٍر فيعلَو �صوُت البكاء والعويِل، 

ٌف على ذهاب تلك المناقب والماآثر التي كان يتحلى بها، ففَقَدْتها  واإّنما هي تاأبيٌن له وتاأ�صُّ

ِر اأحواِل القبيلة كّلها بعد 
ُّ
دها واحدًة بعد واحدة، ويتحّدث عن تغي الع�صيرُة بفقده، فراح ُيعدِّ

 خال�ص كاّلتي 
ّ
 في معاني هذه الق�صيدة واألفاظها ما هو اإ�صالمي

َ
ابِن ُعميٍر؛ ونالحظ اأنَّه لي�ص

ة حميد قد اختفت وذاَبْت في كيان القبيلة، وهذان الأمران 
ّ
َبثَّها في رثاء عثمان، واأّن �صخ�صي

قد ُيرّجحان َكْوَن الق�صيدة مّما اأن�صده في الجاهلية.

فيها  الّتي مدح  ها 
ُ

نف�ص الق�صيدة  الملك بن مروان، وهي  الّثالثة عبَد   ويرثي في ق�صيدته 

الّتهنئة من الأمور  اأو  الّتعزية وبين المدح  اأو  الرّثاء  الوليد بَن عبد الملك، وهذا الجمع بين 

ثاء بعد الإ�صالم، وهذا بالّطبع مخ�صو�ٌص بالخلفاء في تعزية َمْن َيلي 
ّ
اّلتي جّدت في طريق الر

زة من 
ّ
؛ وراأينا ِمن قبل اأّن معاني مديح حميد في هذه الق�صيدة لي�صت متمي

)1(
عهَد اأبيه منهم

ثاء من اإجادة المعنى وحرارة العاطفة باأوفر من المدح، 
ّ
معاني �صعراء ع�صره، ولي�ص حظُّ الر

ثاء اإّل ثالثة اأبيات، ومثلها من المديح، 
ّ
فالق�صيدة تتاأّلف من اأربعة واأربعين بيتًا، ما ِفيها من الر

يزى بين هذين المو�صوَعين و�صاِئر مو�صوعات الق�صيدة، اإ�صافًة  وهي -ل ريب- ِق�صمٌة �صِ

ه المرُء من فتور عاطفة حميد، على خالِف ما راأيناه في رثاء عثمان بن عفان، 
ّ

اإلى ما يح�ص

 به عندما اأَْر�َصَل �صهَمه اإلى 
َ
ر اأمراً معروفًا؛ وهو اأّن الموَت اإّنما اأنفذ ما اأُِمر

ّ
ولذلك جعل يقر

عبد الملك، وراح ُيبالغ في َبياِن الفجيعة بوفاته ليغّطي �صعف عاطفته، فيتعّجب من الجبال 

خور من اأعاليها حزنًا؛ غير اأّن الجبال ل تبكي َلهاِلك،  ُر ال�صُّ كيف ل تبوح بحزنها، ول تتحدَّ

:
)2(

َكْت على عبد الملك
َ
ولو بكت ِلَهالك اأَحٍد َلب

)1(  انظر تاريخ اآداب العرب 308/3.

الق�صيدة: 36، الأبيات: 44-42.  )2(
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ــا ــَه ــُم ــْه ــشَ � ـــــَل  ـــــشِ اأُْر� حـــيـــَن  ـــَة  ـــيَّ الـــَمـــِن ـــا تُـــوؤَمـــُراإنَّ  لأبـــــي الـــولـــيـــِد َقـــــَد انْـــــَفـــــَذْت م

ِلــــَفــــْقــــِدِه تــــبــــوُح  األ  ـــاِل  ـــب ـــج ال ــــــــُل  ُرَويْ ــــحــــدَّ ــــتَ ــــمِّ لتَ ــــنَّ الــــ�ــــشُّ ــــِرِه ــــْخ ــــ�ــــشَ وِل

ـــٍك ـــاِل ـــَه ِل بَـــَكـــْيـــَن  ولَـــــو  الـــِجـــبـــاَل  ـــتـَــْعـــِبـــُراإّن  ـــا تـَــ�ـــشْ ـــَه ـــاَلبَ ـــشِ يــــومــــاً راأيــــــــَت �

ُه فيها، وَخَلْت مّما َيُدلُّ على حزنه اّلذي 
ُ

 َنَف�ص
َ
ر وهكذا ظهر فتور عاطفته على اأبياته، َفَق�صُ

ٍر، وهذا 
ْ
راأيناُه في رثاء عثمان، وَخَلْت من التاأبين وتعديد الماآثر اّلتي راأيناها في رثاء ابِن ُعَمي

ب اإلى الخليفة الجديد لغايٍة 
ّ
َيُدلُّ على اأّن رثاَءه لعبد الملك كان من َباِب اأداِء الَواِجِب، والّتقر

ة.
ّ
�صخ�صيٍة اأو قبلي

القدماء في هذا المو�صوع؛ فال هو  ال�ّصعراء  اأّن حميداً كان و�صطًا بين  لنا  ن 
َّ
تبي  وبذلك 

ثاء كانت 
ّ
ثاء اإعرا�صًا تاّمًا، واأنَّ دوافعه اإلى الر

ّ
من �صعراء المراثي، ول هو مّمن اأعر�َص عن الر

مختلفة، فهو يرثي ِعرفانًا بالجميل وحزنًا على خليفة اأ�صدى اإليه معروفًا، وغيرًة على الّدين 

فًا على  تاأ�صُّ ُحْزُنه وثورُته؛ ويرثي  الم�صلمين، فظهر في رثائه  بقتل خليفِة  َمُتُه 
ْ
ُحر ُتْنَتَهَك  اأْن 

 
ّ
ٍد يتحلى بمكارِم الأخالِق، فاإذا برثائه تعديٌد لهذه الأخالق؛ ويرثي بدافٍع �صخ�صي

ِّ
ذهاب �صي

ك له القلب.
ّ
نٌَّع، ت�صمعه الأذن فال يتحر  فاإذا هو رثاٌء ُمَت�صَ

ّ
اأو قبلي

كوى ِمن الَهَرم: 7- الِحكمة وال�شَّ

 القديم، فقد اأتت تارًة في اأثناء الق�صائد، 
ّ
 تختلف موا�صُع ُورود الحكمة في ال�ّصعر العربي

وتارًة في ختامها كما في معّلقة زهير، وظهرت ظهوراً بارزاً في مقّدمات الق�صائد في الع�صر 

، ورّبما اأفردوا لها بع�َص المقّطعات.
ّ
العبا�صي

ن 
ّ
والحكمُة في �صعر حميد َتِرُد في ت�صاعيف ق�صائده كما كانت ترد عند ال�ّصعراء الجاهليي

، ولم ترد مفردًة 
)1(

ين غالبًا، ورّبما جاءت في خاتمة بع�ص الق�صائد والمقّطعات
ِّ
والإ�صالمي

 
ٌ
اأمر وهو  �صعره،  في  جّداً  قليلٌة  حاٍل  كّل  على  ولكّنها   ،

)2(
�صعره من  واحد  مو�صع  في  اإل 

فناه من ان�صراف معظم �صعره اإلىمو�صوَعي 
َ
ٌب ِمن �صاعٍر طال به الأَجل، لول ما َعر

َ
َتْغر

ْ
ُم�ص

)1(  انظر الق�صيدة ذات الرقم: 36 واملقطعة ذات الرقم: 57.

)2(  انظر املقطعة ذات الرقم: 72.
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َتَمدُّ من 
ْ

ْت الحكمُة منها؛ فهي في العادة ُت�ص الو�صف والغزل، وهما مو�صوعان قَّلما ا�صُتِمدَّ

ة، ومن 
ّ
الّديني المو�صوعات  عنها، ومن  ويتحدث  ال�ّصاعر  يعا�صرها  الّتي  الجليلة  الأحداث 

المتعّلقة  ة 
ّ
الّتهذيبي والمعاني  الحكمة  ثِّ 

َ
ِلب وا�صعًا  فيها  المجال  يكون  اإذ  والهجاِء؛  المديِح 

ِبمكارِم الأخالِق، وهذه المو�صوعات لم يكن لها مكاٌن بارٌز في �صعره.

ِم وَتَقلُِّب الّدهر عليه، فقد 
َ
 واأكثر ما َتِرُد الحكمُة عند حميد ممزوجًة بال�ّصكوى من الَهر

، ول بّد لطول حياته هذا اأن يترك اأثراً وا�صحًا 
)1(

 بنا ِمْن قبُل اأّنه عا�ص مّدًة طويلًة من الزمن
َّ
مر

ٍر لأيّاِم ال�ّصباب،  ِر وما ي�صاحبه من عجز و�صعف ومن تذكُّ
َ
في �صعره، فيّت�صع الحديث عن الِكب

ِه، فينقلب  فما من �َصّك في اأّن طوَل الحياة يوؤثِّر في مظاهر ج�صم الإن�صان وفي مالمح َنْف�صِ

�صباُبُه بما فيه من ن�صارة وقّوة اإلى �صيٍب وذبول و�صعف، وينقلب اإقباُله علىالحياة و�صروُره 

ة، ول 
ّ
قٍُّب للموت وخوٍف منه؛ ويوؤثر هذا النقالب على عالقاته الجتماعي

َ
بها اإلى َمَلٍل وَتر

�صًا �صديداً.
ْ
ما عالقته بالمراأة التي يحِر�ص ال�ّصعراء على الوقوف عليها ِحر

ّ
�صي

 ونجد اأثراً لهذا كّله في �صعرحميد، ولكّنه ل يتحدث عن هذه الأمور مجتمعًة في ق�صيدٍة 

واحدٍة، بل يتناول بع�صًا منها في هذه الق�صيدة، وبع�صًا في تلك، ففي اإحدى ق�صائده يتحدث 

عن ال�ّصيب الّذي ظهر في راأ�صه، وعن غياب مالمح ال�ّصباب من وجهه، وعّما تبع ذلك من 

:
)2(

ق الغواني عنه؛ وذلك من خالل حواٍر جرى بينه وبين بع�ص الّن�صوة
ّ
تفر

ــي الـّــذي ـــْن نـُـْحــ�ــشِ ـــاأُي لَ ـــنَّ ـــاَل ال ـــولِن: ط ـــُق ـــُبتَ ـــي ـــِب لَ ـــــدَّ  ـــــُع يَ اأْن  اإلّ  نَـــــاأَيْـــــنـــــاَك 

ـــا واأَْهـــُلـــنـَــا ـــَوْرنَ ـــتَ ــــَرا عــــاَم اْج ــــاْذُك ــُببَـــَلـــى، َف ــْي ــشِ ــ� َخ ــــاُب  والــــَجــــنَ َداَرا  ـــــَع  ـــــَداِف َم

ــا ــَه ــُع ــْم ــشَ ـــي و� ـــوان ـــَغ ـــَي اأَبْــــ�ــــشــــاُر ال ـــال ـــيَ
َحـــِبـــيـــُبلَ ــــنَّ  ــــُه لَ ِريــــحــــي  واإْذ   ، ـــــــــيَّ اإِل

ٌن ـــوَّ ـــَه ُم ـــْيٌء  �ـــشَ الـــنّـــا�ـــُص  يَـــُقـــوُل  مـــا  ــُبواإْذ  ــي َرط ـــبـَــاِب  الـــ�ـــشَّ ــُن  ُغــ�ــشْ واإْذ   ، َعـــَلـــيَّ

ـــٌب ـــْذَه ُم ــــَي  ــــْوِن َولَ ـــاٍف  �ـــشَ ـــَعـــِري  �ـــشَ ــُبواإْذ  ــي ــشِ ــ� نَ اأَلْــــبَــــاِبــــِهــــنَّ  ِمــــــْن  لـــــَي  واإْذ 

باِب، وما فيه من جماٍل  ال�صَّ ِبَفْقِد  الإح�صا�ص  َق  عمِّ
ُ
لي ه،  يومه واأم�صِ بيَن   مفارقًة 

ُ
ير�صم  

ّ
ثم

)1(  انظر احلديث عن )ن�صاأته( يف الف�صل الثاين.

الق�صيدة: 2، الأبيات: 32-28.  )2(
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:
)1(

وبهجٍة وحّب ولهٍو وا�صتخفاٍف بما يقول النا�ص

ــي ــِت ــزالَ ــَن ُه ــْم ــِئ ــشَ ــي َقـــْد � ــوان ــَغ ــحــى ال ــاأَ�ــشْ ــْيــُبف ـــــنَّ َمــ�ــشِ ـــــُه ـــا َراَع ـــــَن لَـــمَّ ـــــْي ـــــَل َواأَْج

َمْجِل�شي ــَن  ــَويْ ــْه يَ ْهــِر  الــدَّ بَــْعــ�ــَص  ُكـــنَّ  ـــُبَوَقــــْد  ـــي ـــِب ــــنَّ َح ــــِه ــــاِن ــــنَّ ـــــــى ج ـــــي اإل ـــــنِّ وِج

ــــواُدُه �ــــشَ اأحـــــمُّ  ـــٌب  ـــي ـــْرِب ِغ الـــــّراأ�ـــــصُ  ــــُجــــوُباإِذ  ـــيَّ َم ـــل ــــــــــــواٍن ع لْ ــــــُب اأَ ــــــْذَه وُم

ـــا ـــن ـــْولَ وَق ـــاَب  ـــب ـــشَّ ـــ� ال اهللُ  يُــــْبــــِعــــِد  ـــنَـــتُـــوُبفــــال  �ـــشَ ـــْبـــوًة  �ـــشَ ـــا  ـــْونَ ـــبَ ـــشَ � مـــا  اإذا 

َف في هذه الأبيات ُمْعَظم جهده لت�صوير �صبابه، فظهر ذلك على لغته 
َ
ر اأنَُّه �صَ  ووا�صٌح 

وهو  )اإِْذ(،  الّظرف  ما 
ّ
�صي ول  الّزمان،  من  م�صى  ما  على  الّة  الدَّ روف  الظُّ فيها  ْت 

َ
َكُثر التي 

ر اأحواله.
ُّ
ِر وتغي

َ
 من خالل ت�صويره هذا لل�ّصباب ما يقابُله من �صورة الِكب

ُ
ر َتْح�صِ

ْ
َي�ص

اآلْت   ويعك�ص حميٌد الأ�صلوب في مو�صٍع اآخر من �صعره، فيبذُل كّل جهده لت�صوير ما 

راً من خالل ذلك �صورة ال�ّصباب الآِفل؛ فهو حزيٌن لعجزه عن الحركة  َتْح�صِ
ْ

اإليه حاُله، ُم�ص

 ويقود الرفاَق فيها في 
َ

والقيام باأفعاٍل كثيرٍة كان يقوم بها في �صبابه، حيَن كان يقطع الفيافي

ه طوُل عمره  دَّ َ
ُه وقد لب�ص �صالَحُه وا�صتعدَّ لهم، َفر

َّ
الّليل ال�ّصديد الّظلمة، ويخ�صى الأعداُء �صر

 عدواً ول ينفع �صديقًا، قد األقى �صالَحُه وانعزل ُمْحَتِبيًا 
ّ
ِل، واأم�صى ل ي�صر عاجزاً عن التَّرحُّ

ْعِفِه  اً، و�صار اأهله يقوموَن على اأمِرِه ويخافوَن عليِه ل�صَ
ّ
جانبًا، وَلِزَم َبيَتُه ل ُيَغاِدُرُه اإّل ُم�صطر

ِه على الم�صي 
ْ
َك بها ِلُتعيَن رجلي

َ
عِف ال�ّصديِد اأّن ع�صاُه اّلتي اأَْم�ص ال�ّصديِد، وِمْن مظاهِر هذا ال�صّ

:
)2(

عين ع�صاُه برجله تارًة، وُيعين رجَله بع�صاُه تارًة اأخرى
ُ
ت بيده، حّتى اإّنه َلي

ُ
ل تكاد َتْثب

ـتــي َمــِطــيَـّ اأَُردَّ  اأَلّ  ـــــاً  ـــــَزن َح ــــى  ــــَف اأَْهـــــِلـــــي)3) َك اإلـــــى  ـــزاٌد  ـــتَ ـــشْ ـــ� ُم  .........

دامـــ�ـــصٌ والـــلَّـــْيـــُل  الــــَقــــْوَم  اأُدلَّ  الَمْحِلواألَّ  الــَغــائــِط  فــي  باللَّْيِل  ــوى  الــ�ــشُّ ــجــاَج  ِف

يُـــَرى ـــــْد  وَق ـــرِّي  ـــشَ � ـــــــداُء  الأع ــي  ــق ــتَّ يَ اأُْحــــِلــــيول  ول  اأُِمـــــــرُّ  ل  ــــوادي  ــــشَ � َمــــكــــاُن 

ـــاَلحـــي واحـــتـــبـــائـــَي قـــاعـــداً ــــي �ـــشِ ــــْرح نَْعِليَوَط َول  ــَراكــي  ــشِ � ــَلــى  ــْب يَ ل  ــِت  ــْي ــبَ ال ـــدى  لَ

الق�صيدة: 2، الأبيات36-33.  )1(

الق�صيدة: 55، الأبيات: 6-1.  )2(

)3(  كذا يف الأ�صل.
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ــًة ــَف مــخــاف ــي ــع ــشَّ ــ� ـــي ال ـــل ـــابـَــتـــي اأَه ــلــيواإيـــ�ـــشَ ــْث عــلــيَّ وَمــــا قــــاَم الــحــوا�ــشــُن َعــــْن ِم

ا بالَع�شَ ـــَل  ْج ـــرِّ وال ــِل  ْج ــرِّ ــال ب ــا  الــَعــ�ــشَ ــياأُِعـــيـــُن  ــل ِرْج وَل  ــاَي  ــشَ ــ� َع ــلــي  ــْي َم ـــْت  ـــَدلَ َع ــا  ــَم َف

فيها   
َ
َفَكُثر الأبياِت؛  لغِة  على  ظهر  ِمِه 

َ
ِلَهر ت�صويره  اأّن  اأي�صًا  الأبيات  هذه  في   ونالحُظ 

الحرُف )ل( الّذي يدلُّ على َنْفي الِفْعِل و�َصْلِبِه، وهذا يعني اأّنه تحّول اإلى اإن�صاٍن ل فائدَة منه 

ف ما اآلْت اإليه حاُله ا�صتنتاجًا. ُء من َو�صْ
ْ
اإّل هذه الِعبرة التي ي�صتنتجها الَمر

راً في عدد من الق�صائِد،  ُمبا�صِ اإليِه طوُل عمره تقديمًا  اأوحاها  الّتي  الِعبرَة  م حميٌد  وُيَقدِّ

حينًا،  بنف�صها  قائمٍة  بالغٍة  حكمٍة  اإلى  هموِمِه  من  وال�ّصكوى  الكبر  عن  حديُثه  فيتحّوُل 

ِر حينًا، وخاِتمٍة له حينًا؛ فمن ذلك بع�ص ق�صائده الّتي و�صَف فيها 
َ
وممزوجٍة بو�صِف الِكب

فاأرجعته  بزينتِه،  ُمْهَتّمًا  ُمْحَكمًا  قوّيًا  كاَن  بعَدما  ُجزءاً جزءاً  تهدمه  الأّياُم  ُه وقد راحِت 
َ

نف�ص

الأّياُم عاجزاً عن الحركِة اإّل اأْن يعتمد على الع�صا، وطال اعتماُده عليها واعت�صاُمه بها، و�صّدُة 

ة، 
ّ
ه لطول امتطاِء هذه المطي

ُ
اأظفاُرُه واأوجعه ظهر اأوَجَعْته  ٌة له، حّتى 

َّ
ِه عليها كاأّنها مطي قب�صِ

:
)1(

وذهبت الأيّام فوَق ذلك بقّوِة ب�صرِه فتركته ل يرى �صواَد الإِن�صاِن اإّل اأْن يكون قريبًا

ــِنــي ــــــاُم تَــْنــُقــ�ــشُ ــْت الأيَّ ــَح ــبَ ــشْ ـــا لــي َقــــَد ا� ــــــراِرَم ـــَد اإْم ـــْع ـــاًل بَ ـــْب ـــِث َح ـــواِك ـــنَّ نـَــْقـــ�ـــصَ ال

ــاً َغـــَمـــراً ــئ ــشِ ــا� ــُت فــيــهــا ن ــن ـــِد مـــا ك ـــْع ــــْن بَ ـــاِرِم ــــِت َعـــطَّ ــــْي ــــي َخــــــــاِرٌج ِمـــــْن بَ ــــِن كــــاأَنَّ

ــي ــن ــَع ـــَد اْوَج ــى َق ــا حــتّ ـــُت الــَعــ�ــشَ ـــْب ــا َظـــْهـــِري واأَْظــــَفــــاِريلَــَقــْد َرِك ـــُت الــَعــ�ــشَ ـــْب ــا َرِك مــمَّ

ــــُه ــــاِربَ اأَُق اأَْن  اإلّ  ــ�ــصَ  ــْخ ــشَّ ــ� ال ـــُر  ـــ�ـــشِ اأُبْ ــاِريل  ــشَ ــ� ـــْن بَــْعــِد اإب ــري ِم ــ�ــشَ ــيــاً بَ ــْو�ــشِ ــْعــ�ــشَ ُم

ُرُجوعه  من  وياأ�َصُه  �صبابه  على  اأ�َصاُه  ن 
ّ
تبي التي  ريحة  ال�صّ الحكمة  بهذه  َذلك  بعَد   وياأتي 

:
)2(

هاَت
ْ
هاَت َهي

ْ
مل، وَهي

ّ
ود كثيبًا من الر

ُّ
ُة بحجارتها ال�ص

َّ
بقّوته وبهائه، اإّل اأن تتحّول الحر

ــِجــعــاً ــْرتَ ـــَر ُم ْه ـــدَّ ــاُب عــلــيــَك ال ــبَ ــشَّ ــ� ــ�ــَص ال ــْي ــاِرلَ ـــبَـّ �ـــشَ اأمُّ  ـــاً  ـــب ـــي ـــث َك تَـــــْعـــــوَد  حــــتـّـــى 

وبذلك كان هذا البيت حكمًة موؤّثرًة، وَخاتمًة منا�صبًة لذلك الّت�صويِر الموؤّثِر.

اأّن ب�صره قد �صعف  اأبيات قاَلها حين راأى  ر في 
َ
الِكب  وجاء بالحكمة ممزوجًة بو�صف 

الق�صيدة: 26، الأبيات: 4-1.  )1(

الق�صيدة: 26، البيت: 5.  )2(
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اعُة �صاعُة الغروِب، 
َّ

، واأْن َقِد اقتربِت ال�ص
ُ
ر

َ
و�صار يخوُنه فيما ينظر اإليه، َفَعِلم اأْن قد اأدركه الِكب

م مفارقًة بين يوِمه هذا واأيّامه تلك؛ حين كان ي�صمُع  فوقَف واْلَتَفَت اإلى اأيّامه الَخَوالي، فقدَّ

وت من مكان بعيٍد بعيد، وينظر في اللَّيل البهيِم فيرى الأ�صياَء واإِن ا�صتدَّ �صواُد اللَّيل، مع  ال�صَّ

َد اأّنه يقّدم قبل هذه المفارقِة حكمًة تعلَّمها من طوِل 
ْ
، َبي

ً
 به ثوبًا مو�ّصى

َ
�صباٍب غ�ّص كاأّنه َلِب�ص

:
)1(

المة، ومن تعاُقِب الّليل والّنهار
ّ

حة وال�ص ال�صّ

ــٍة ــحَّ �ــشِ ـــَد  ـــْع بَ ــــْي  ــــِن َرابَ ــــْد  َق ــِري  بَــ�ــشَ ــااأَرى  ــَم ــَل ــشْ ــ� َوتَ ــحَّ  تَــ�ــشِ اأَْن  َداًء  ـــبُـــَك  َوَحـــ�ـــشْ

ـــَراِن يـــومـــاً ولَــْيــَلــًة ـــ�ـــشْ ـــَع ـــَمـــاَولَـــــْن يـَــْلـــبَـــَث ال َمـــاتـَــيـَــمَّ يُـــــْدِركـــــا  اأَْن  ـــا  ـــبَ ـــَل َط اإَِذا 

ـــَرٍة ـــْظ ــُت ونَ ــْع ــِم ــشَ ـــــْوٍت � ــــْوٍت عــلــى َف ـــــاَد اأَْدَهــــَمــــاَو�ــــشَ ـــُل قـــد َع ـــْي ـــلَّ ـــا وال ـــه ـــتُ ـــَداَرْك تَ

ـــه ـــاأنّ ــــبـَـــاٍب ك ـــٍن ِمــــــْن �ــــشَ ـــشْ ـــ� ِة ُغ ــابـــــِجـــــدَّ ــَم ــهَّ ــ�ــشَ ُم ِرداًء  ــي  ــون ــشُ ــ� ــْك يَ ـــُت  ـــْم ُق اإذا 

َتْخُل من الَجَزِع على  ًة اأخرى �صياغًة لم 
ّ
ْت عليه هذه الحكمُة ثانيًة، ف�صاغها مر واأََلحَّ

:
)2(

ال�ّصباِب، فاإذا هي حكمٌة قائمٌة بنف�صها

ــــى ــــتَ ــــَف ــــال ـــــــــْل ب ـــــــــَوكَّ ــــــــــْم يُ ــــــــــْو لَ ــــــْملَ ــــــَع ــــــنِّ وال ــــــالمــــــُة  ــــــ�ــــــشَّ ال اإلّ 

ــــــــَكــــــــا الــــــَهــــــَرْمَوتـَــــــــــنَـــــــــــاَوبـــــــــــاُه لأَْو�ــــــــشَ ــــــــى  اإل ــــِلــــَمــــاُه  يُــــ�ــــشْ اأَْن 

ماأنينة، وذلك عندما  ُحلَّ محلَّه �صرٌب من الطُّ
َ
 ولكنَّ هذا الَجَزع يختفي بع�َص الأحيان لي

، فنجده في بع�ص الأبيات وقد نظر اإلى طوِل الأيّام ذات 
ّ
ه من الّدين الإ�صالمي

َ
ي�صتمّد معاني

 بكثرة الماِل والبنيَن، فراأى 
ّ
 نف�صه الأماني

َ
اللَّّذة والّنعيم والّتي تحمل الإن�صاَن على اأْن ُيَمنِّي

اأّن الم�صتقبَل ل يكوُن كما يتمّنى، واأّن الّنعيَم ل يدوُم، واأّنه رّبما كدَّ واجتهَد وراَء الماِل فما 

هد  ناَلُه، فوقف حميد اأماَم هذِه المعاني يعر�صها حكمًة بالغًة ي�صت�صعر المرُء فيها �صيئًا من الزُّ

:
)3(

َتَمدِّ من العقيدِة الإ�صالميِة
ْ

الُم�ص

ٍة ـــــــذَّ ـــٍم َولَ ـــي ـــِع ـــُعَوَكـــــاِئـــــْن لَـــِقـــيـــنَـــا ِمـــــْن نَ ـــَربَّ ـــتَ ـــُم ـــَطـــاُف وال َواأَْعـــَجـــبَـــنَـــا الـــُمـــ�ـــشْ

ـــا لـــعـــلَّ الــــمــــاَل يـَـــربـُـــو َفــنَــْقــتَــِنــْي ـــنَ ـــْل ـــاً يَـــــتَـــــَرْعـــــَرُعوُق ـــئ ـــشِ ـــا� ــــاً نَ َوَعــــــــلَّ غــــالم

الق�صيدة: 69، الأبيات: 11-8.  )1(

الق�صيدة: 72، البيتان: 2-1.  )2(

الق�صيدة: 42، الأبيات: 22-17.  )3(
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ـــْت ـــَل ـــلَّ ـــَع ــــَد عــــــاٍم تَ ــــْع ــــــيُّ عــــــاٍم بَ ــــــان ـــُعاأََم ـــبَّ ـــــاٌد وتُ ـــصِ ع ـــا� ـــنَّ ـــي ال ـــا ف ـــَه ـــاِل ـــثَ ـــاأَْم ب

ــــرى تَ ول  غــــــــروٌر  الــــّدنــــيــــا  ـــمـــا  ـــكـــنّ ــــــَزُعول ــــــْن َوتُ ــــيــــُد  ــــِب تَ اإِلّ  ًة  ـــــــــذَّ لَ ــــا  ــــَه لَ

ـــاِء وتـَــْحـــتـَــَهـــا  ـــَم ـــشَّ ـــ� ـــــــْوَق ال ــــا َف ـــِه َم ـــلَّ ـــل ـــُع َف ـــْمـــنَ ـــاُء َويَ ـــاُل يـُــْعـــِطـــي َمــــا يَـــ�ـــشَ ـــم ــــْه ال لَ

ــْق ــ�ــشِ ـــٍر َفـــِمـــْنـــُه َوَمـــــا يَ ـــْي ــــْن َخ ــــَك ِم ـــُعَفـــَمـــا لَ ـــَو�ـــشَّ ـــِه الـــُمـــتَ ـــاِئ ـــَق ـــْل ــــِمــــْن ِت ـــا َف ـــنَ ـــْي ـــَل َع

،
)1(

{ فهذه الأبياُت الّثالثُة الأخيرُة مقتب�صٌة ِمْن قوله تعالى:{
 

} وقوله:   ،
)2(

{  وقوله: {

،
)4(

{ } وقوله:   ،
)3(

{

ته بهذه الِحَكِم. قت معانيها في َنْف�ِص حميد فاأمدَّ وهي اآياٌت تعمَّ

طاَل  فقد  الموِت،  ترقُّب  من  �صرٍب  اإلى  من طوِل عمره  ُة  َتمدَّ
ْ

الُم�ص الحكمُة  ل  وتتحوَّ

الموَت،   
ُ
ينتظر وراَح  الحياَة  فملَّ  باأهِلِه،  الموُت  وذهَب  هِر،  الدَّ نوائُب  وَتَولَّْت  العي�ُص، 

:
)5(

هِر وما ياأتي بِه ِمَن العجائِب  في �صروِف الدَّ
ُ
ر ويتفكَّ

تَْعَجُب ــبَــْحــَت  اأَ�ــشْ ــِر  ــّده ال ــروِف  �ــشُ اّي  ــَن  تَــْرَغــُبِم ــَت  ــْي ــشَ ــ� اأَْم الـــّدهـــِر  هـــذا  اأَّي  وِمــــْن 

ـــاِء واإْخــــَوتــــي ـــنَ ــــي بـــالـــَف ــــِل اأُْذَهــــُبواأَْذَهــــــــــَب اأَْه ــْوَف  ــشَ � اأْن  ــُت  ــْن ــَق يْ اأَ َوَقـــْد  َوَرْهـــِطـــي 

 
ُ
ُه باأهِلِه َوَرْهِطِه فاأفناهم؛ كما ينظر  اإلى هذا الموِت الّذي َرَزاأَ

ُ
ولذلك اأم�صى حميد ينظر

 اآخرين ليوٍم اآٍت، 
ُ
ٍع يفتر�ُص النَّا�َص باأظفاٍر ِحداٍد ل ينجو منها ناٍج، فيفتر�ُص قومًا ويوؤّخر

ُ
اإلى �َصب

:
)6(

ولذلك ُيَحّذُر حميد الّنا�ص من اأْن ياأمنوا ُمباغَتَتُه

ــــوِن ــــنُ ــــَم ــــــاَت ال ــــــنَّ بَــــــيَ ـــــــاَل تَــــــاأَْمــــــنَ ــــاَف ـــــ ــــاِره ــــف ـــــــدَّ اأَْظ ـــــــــــِذراً َح وُكــــــــْن َح

ـــــا اأَ�ـــــــــشـــــــــاأََرْت ـــــافـــــــــاإنَّ الـــــَمـــــِنـــــيَّـــــَة م ـــــاآِرَه ـــــشْ ــــــْوِم عـــــــــاَدْت لإِ� ــــــَق ِمــــــَن ال

)1(  اآل عمران 185/3، واحلديد 20/57.

)2(  البقرة 116/2. 

)3(  اآل عمران 26/3.

)4(  النحل 53/16. 

الق�صيدة: 4، البيتان: 2-1.  )5(

الق�صيدة: 31، البيتان: 8-7.  )6(
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ر من الموت  ًا اأنَّ الَمْوَت َل مْلَجاأَ ول منجى منه، اأدرْكَنا اأنَّ حميداً ل يحذِّ
ّ
فاإذا كاَن َبَدهي

ها  ِة اّلتي على الإن�صان اأْن يعتدَّ ُه، بقدر ما يحّذر بهذا الحكمة والِعظة من الَغْفلة عن الُعدَّ
َ

نف�ص

قبَل لقاِء الموِت.

 
َ
اأكثر واإْن كانْت  تكْن وليدَة طوِل عمره وحَده،  لم  اأن�صاأها حميد  اّلتي  الحكمَة   ولكّن 

 ترُد كذلَك في بع�ِص غزلِه، فتاأتي عميقًة 
َ

َتِرُد مقترنًة بالحديِث عنه وال�ّصكوى منُه، فهي َما 

َفت الحبَّ َعْن تجربٍة �صادقٍة اأثَّرت في �صاحِبَها، فاإذا هي في 
َ
موؤّثرًة؛ لأنَّها نابعٌة ِمْن نف�ٍص َعر

�صعرِه حكمٌة �صادقٌة، فقد عرَف حميد البعَد والحرماَن وُذلَّ الُمِحبِّ لحبيبه معرفًة اأتعبْت 

ماَن الّذي �صلَف لْن يرجَع،  ه بعَدما اأيَقن اأنَّ الزَّ ة نف�صِ ها، فراَح يبحث عن َمْنَجاِتِه وعزَّ
َ
�صاحب

:
)1(

 الّذي ت�صّعَب لْن يجتمع
َّ
واأنَّ الحي

ــاٌة، وفـــي الــيَــاأْ�ــصِ َراَحــــٌة ــج ــْن ــقِّ َم ــَح ـــي ال ــُبَوف ــْذَه َم ـِة  الــَمــَذلَـّ َداِر  ـــْن  َع الأَْر�ــــــصِ  ـــي  َوف

َتْنِجُز الَوْعَد، حّتى اإذا اأيقن 
ْ

ه َت�ص
ُ

 ل تريُد الوفاَء به، ونف�ص
َ

َف المراأَة الّتي َتِعُد الَوْعَد وهي
َ
َوَعر

:
)2(

 من الوعد به والإبطاِء باإنجازه بعَد طوِل ال�صوؤال
ٌ
ر

ْ
ْخَل بالعطاَء َخي

ُ
اأنَّها اأَْخَلَفْتُه، َزَعمَ اأنَّ الب

ـــا ـــتَ ـــالَ ــــا َق ــــَم ــــْي ــــــَدًة وِف ــــــْوع ــــــَداِن َم ــــــِع ـــالتَ ـــِحـــبَ ـــا ِب ـــَم ـــُه ـــْن ـــُك ِم ـــشِ ـــ� ـــْم ــــٌف وتُ ــــْل ُخ

ــــــٍث ــــاٍء راِئ ــــط ـــٌر مـــــْن َع ـــي ــــُل خ ــــْخ ــــبُ ــــــوؤَاِلوال ــــصٍ َو�ــــــشُ � ــــرُّ ــــبَ ــــَد تَ ــــْع يَــــاأتــــيــــَك بَ

المو�صوعاِت، ولكّنها رّبما جاَءْت  بنا مقترنًة بغيرها من   
َّ
 وقد جاءت الحكمُة فيما مر

:
)3(

منقطعًة عّما قبَلها مَن الق�صيدِة وخاتمًة لها، وهو ما نجده في قوِلِه بعَد اأبياٍت مَن الغزِل

ـــِه ـــاَلِئ بَ ــــْن  َع الـــَفـــتـَــى  ـــَك  ثْ ـــدِّ ـــَح يُ ــــْم  لَ ــُرْهاإَذا  ــشِ ــا� ــَع ــــْن يُ ــى َم ــتَ ــَف ــي ال ــِل ــْب ــــــاَك ِبــَمــا يُ اأتَ

ــِوي ــتَ ــْح ـــا كـــاَن يَ ـــْوِت َم ـــَم ــــــَل ِعـــْنـــَد ال ــُرْهَوَزايَ ــشِ ــَرا� ــشَ ــِه � ــْي ــَل ــى َع ــَق ــْل ــــاأْن لَـــْم تـَــُكـــْن تُ ك

َقها مَن الغزِل.
َ
وهي حكمٌة ل عالَقَة لها بما �َصب

َة في الغالِب حكمٌة لتجري على مذهٍب، ول تدوُر على 
ّ
 واإذا علمنا اأنَّ الحكمَة الجاهلي

الق�صيدة: 3، البيت: 7.  )1(

الق�صيدة: 57، البيتان: 6-5.  )2(

الق�صيدة: 34، البيتان: 13-12.  )3(
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ِه، واأّنهم �صرفوا   كّل امرٍئ في الحياِة لنف�صِ
ُ
ر ِنْحَلة، واأّن اأ�صا�َصها ر�صوُخ الأخالِق فيهم، وتفكُّ

حكمتهم نتيجًة لذلَك اإلى ما يتعلُق بالأخالِق والحياِة، دوَن مبالٍة بتقريِر ديٍن من الأدياِن اأو 

ة في 
ّ
، فاإنّنا نالحُظ اأنَّ حكمَة حميد -على ِقلَّتها- ُتواِفُق الحكمَة الجاهلي

)1(
نحلة مَن النَِّحِل

ِمِه وطول 
َ
ر حميد في َهر جانٍب منها وتخالُفها في جانٍب؛ فهي تواِفُقها فيما كاَن م�صدُرُه َتَفكُّ

، وتخالُفها 
ّ
 والإ�صالمي

ّ
ر مّما ي�صتوي فيه الجاهلي حياِتِه وتجارِبِه في الحياِة؛ لأنَّ هذا التفكُّ

ًة  ره، وهي مالحظٌة لي�صت خا�صّ
ّ
ِفيَما كاَن م�صدُرُه تعاليمَ الإ�صالم اّلذي اآمَن ِبه حميٌد وبما يقر

يَن.
ّ
بحكمة حميد وحَده، بل هي عاّمٌة في حكمِة المخ�صرميَن والإ�صالمي

في�صّور  �صبابه  ياأ�صى على  به  فاإذا  في �صعره،  اأثراً  ترَك  اأنَّ طوَل عمر حميد  راأينا   وبذلَك 

موؤّثراً،  ت�صويراً  ه 
َ

نف�ص في�صّور  �صعٍف وعجٍز،  من  اإليه  اآَل  ما  ب�صبب  لنف�صه  ويرثي  محا�صَنُه، 

تحّولت  ورّبما  الّطويل،  عمره  مدى  على  تعّلَمها  اّلتي  حكمَتُه  ليقّدَم  ذلَك  من  وي�صتفيد 

اأّنها قد تاأتي مقتِرَنًة  اإلى ترّقب للموِت وتحذير من الغفلِة عْن ُفَجاَءِته، وراأينا  هذه الحكمُة 

َن َلَنا 
َّ
بالغزِل، ورّبما جاءْت منقطعًة عّما �صواها من المو�صوعاِت في الق�صيدِة الواحدِة، وتبي

َعها من الق�صيدة غالبًا ما يكوُن في اأثنائها، ولكنَّها قد تاأتي في خاتمِة هذه الق�صيدِة  اأنَّ َمْو�صِ

.
ُ
اأوتلَك المقّطعِة، اأو منفردًة في بع�ِص المقّطعات ل ي�صارُكها فيها مو�صوٌع اآخر

 لع�صره؛ 
ّ
العربي ال�ّصعر  ُمْعَظم مو�صوعات  تناول في �صعره  اأّن حميداً  ُندِرُك   ومما تقّدم 

 ورَثى ونطَق بالحكمِة، وقد راأينا اأّن اهتمامه متفاوٌت 
َ
َل وو�صَف ومدَح وهَجا وافتخر فتغزَّ

ن ُهما الو�صُف والَغَزل، 
ْ
ي
َّ
ن رئي�صي

ْ
بيَن مو�صوٍع ومو�صوع، ف�صرَف اأكبر اهتماِمِه اإلى مو�صوَعي

 مو�صوعاِت ع�صرِه وهما المدُح والهجاُء؛ وبعد هذه الدرا�صِة 
َّ
ن كانا اأهم

ْ
 في مو�صوَعي

َ
ر وَق�صَّ

لمو�صوعاِت �صعر حميد، لم يبَق َوراَءنا اإّل درا�صة الخ�صائ�ِص الّفّنيِة لهذا ال�ّصعر حتى نكون 

قد ا�صتكملنا َجَواِنَب  درا�صته كلَّها.

• • •

انظر تاريخ اآداب العرب 126/3.  )1(
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ُل الخاِم�ُص الَف�شْ

اِئ�ُص الَفنِّيَُّة الَخ�شَ
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هو  الأّول  ن: 
ْ
ي
َ
جاِنب من  حمٍيد  ل�صعر  َة 

ّ
الفّني الخ�صائ�ِص  درا�صَة  الف�صِل  هذا  في  نتناوُل 

ور  ها، وما في �صعره مّما ُعِرَف بال�صّ الخ�صائ�ُص المعنوّيُة من حيُث و�صوُح معانيه وغمو�صُ

باق  كالطِّ المعنويّة  نات 
ّ

بالمح�ص ُعِرَف  مّما  فيه  وما  وكنايٍة،  وا�صتعارٍة  ت�صبيٍه  من  ة 
ّ
البياني

، وما 
ّ
والُمقاَبلِة، ثم م�صادر معانيه من ال�ّصعر الجاهّلي والبيئة الّتي عا�َص فيها والّدين الإ�صالمي

ة، من حيُث منهُج الق�صيدِة 
ّ
ا�صتمّد ال�ّصعراء من معانيه. والجانُب الّثاني هو الخ�صائ�ُص الّلفظي

ومو�صيقا ال�ّصعر ولغُته؛ فن�صتكمُل بهذا الف�صل درا�صَة �صعره التي بداأناها في الف�صلين ال�صابقين 

بدرا�صة م�صادره وتوثيقه ومو�صوعاته.

اِئ�ُص الَمْعنَِويَّة:  1- الَخ�شَ

بالو�صوح  معظمها  في  م  تّت�صِ اأّنها  معانيه  في  حميد  �صعر  قارُئ  يالحُظُه  ما  اأّول   لعّل 

 و�صعر �صدر الإ�صالم، اإذ لي�ص فيها تكّلف 
ّ
والب�صاطة، وهي �صمٌة عاّمٌة لمعاني ال�ّصعر الجاهلي

ول ُبعد ول اإغراق في ت�صوير ما يحيط بهم من الّطبيعة، ويرجع ذلك ـ كما يذكر الدكتور 

ة على الأحا�صي�ص والأ�صياء، 
ّ
  ـ اإلى اأّن ال�ّصاعر منهم لم يكْن يفر�ُص اإرادته الفني

)1(
�صوقي �صيف

 كانْت اأ�صعارهم 
ّ
ها، وِمْن َثم

َ
 جواِهر

ُّ
بل يحاول نقلها نقاًل اأمينًا دون اأْن ُيدِخَل عليها ما يم�ص

وثيقًة دقيقًة ِلَمْن يريُد اأْن يعرَف حياتهم وبيئتهم بجميع جوانبها.

هذه  كثرُة  وتتفاوت  الألفاظ،  غرابة  عّنا  تحُجبه  حميد  �صعر  في  الو�صوح  هذا  اأنَّ   غير 

الألفاظ الغريبة بين مو�صع ومو�صع، فتنك�صُف بع�َص الأحيان انك�صافًا تامًا حّتى تبدو معانيه 

�صيٍء من  بعد  المعنى وا�صحًا   
ُ
فيظهر قليلًة  الأحيان  بع�ص  وتاأتي  ها حجاٌب، 

ُ
يحُجب جليًة ل 

اإّل  َيِبيُن  المعنى  اأحيانًا حّتى ليكاُد  القليلِة، وتتكاثُف  الكلماِت  �صرِح هذه  اأو  الّنظر  تدقيق 

بالّلجوِء اإلى المعاجِم والعتماِد عليَها في ك�صِف معاني تلك الألفاظ.

اِثيِه وبع�ِص َمَداِئِحِه، 
َ
 فاأّما الو�صوُح الّتام فقليٌل جداً في �صعرِه، وي�صادُفنا في ِحَكِمِه َومر

، فمن ذلك قوُله في العتبار 
ّ
ما عندما ي�صتمّد هذِه المعاني من مفاهيِم الّدين الإ�صالمي

ّ
ول�صي

)1(  الع�رس اجلاهلي: 219.
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:
)1(

والحكمة من اأبيات �صبق ال�صت�صهاد بها كاملًة

ٍة ـــــــذَّ ـــــْن نَـــِعـــْيـــٍم َولَ ـــــْن لـَــِقـــيـــنَـــا ِم ـــــاِئ ـــُعَوَك ـــَربَّ ـــتَ ـــُم ـــَطـــاُف وال َواأْعـــَجـــبَـــنَـــا الـــُمـــ�ـــشْ

ــْي ــِن ــتَ ــْق ــنَ ـــلَّ الـــَمـــاَل يَـــْربُـــو َف ـــَع ـــا: لَ ـــنَ ـــْل ـــاً يَــــتَــــَرْعــــَرُعَوُق ـــئ ـــشِ ـــا� ــــــــلَّ ُغـــــاَلمـــــاً نَ َوَع

ـــْت ـــَل ـــلَّ ـــَع ـــَد عــــــاٍم تَ ـــع ـــــــاٍم ب ـــا�ـــص عـــــاٌد َوتـُـــبَّــــُعاأََمــــــاِنــــــيُّ َع ـــنّ ــــي ال ِبـــاأّْمـــثَـــاِلـــَهـــا ِف

فهذه اأبيات ل غرابة في معانيها ول اإغراب في األفاظها؛ لأّنه ا�صتمدَّ معظمَ معانيها مَن 

ر ِبِه عنها مّما يتداوُلُه الّنا�ص منُذ ظهوِر 
َّ
 من جهٍة، ولأنَّ هذِه المعاني وما عب

ّ
الّدين الإ�صالمي

الإ�صالم.

، اأو اأَْوَغَل في داخلها ي�صُف م�صاهَدَها  ُل باإحداُهنَّ حراِء يتغزَّ  فاإذا َما وقَف على حدوِد ال�صَّ

ُه مّما يحيُط ِبِه في تلَك 
َ
، فا�صتوحى اأخيلَتُه و�صوَرُه ومعاني

َ
ًة، اأو اإذا هَجا وافتخر

ّ
�صامتًة وحي

حراِء، فعندئٍذ نجُد مجموعاٍت من الألفاِظ الغريبة هنا وهناك، فتاأتي تارًة قليلَة العدد ل  ال�صَّ

:
)2(

ُتعّني قارَئها اإّل قلياًل، كقوله

ـــا ـــَدنَ ـــْع بَ ــــَت  لْ ــــدَّ ــــبَ تَ َقــــــْد  اأْن  ـــٍة  ـــل ـــائ ـــُلوق ـــَواِئ ـــَغ ـــُد ال ـــْي ـــَم ـــا ُح ـــا ي ـــنّ وَغــــالـَـــْتــــَك َع

ــْم ــُك ــَل َو�ــشْ ــُت  ــْع ب ــا  م واهلِل  اأْن  ــُت  ــْل ــشَ ــاأر� ـــُلف ـــَداِئ ـــبَ ال ــي  ــن ــْي ــَع ِل ــــــْت  راَق ول  ـــٍل  ـــشْ ـــَو� ِب

مــــوِع بـــِذْكـــِرُكـــْم ــــــــاَلَلُت الــــدُّ ــُلتـَـــُجــــمُّ ُع ــواِه ــشَّ ــ� ــِح الـــثِّـــمـــاُد ال ــْت ــَم ــال ــــمَّ ب َكـــَمـــا َج

ــَحــْت ــمَّ ــِك اأ�ــشــيــاُء �ــشَ ــن ـــِنـــي ع ــُلولــكــْن َعـــَدتْ ــاِئ ــبَ ــَق ــا ال ــنَ ــْت ــَرَف ــ�ــشْ ــتَ ــشْ ــا الـــَهـــَوى وا� ــنَ ــْي ــَل َع

اأماَم َفْهِم المعنى، حّتى اإذا ما َلجاأنا اإلى المعجِم فزالت   وتارًة تاأتي بكثرٍة تقف حاجزاً 

ناقًة  ي�صُف  قوِلِه  نحَو  فيها،  ل غمو�َص  وا�صحًة  الأبياِت   
َ

معاني نا 
ْ
اأَْلَفي الألفاِظ،  هذِه  غرابُة 

:
)3(

وجماًل يتباريان في �صيرهما

عليهما ـــِق  ـــري ـــط ال ـــاُء  ـــت ـــي ِم ـــمَّ  �ـــشَ ــــِه َمـــْوَجـــى الـــِحـــبـــاِل َزُهــــــْوُقاإَِذا  ْت ِب ــــرَّ ــــشَ اأ�

ـــْت �ـــشَ تـَــَعـــرَّ َمــــا  اإَذا  ـــا  ـــاآَه ـــ�ـــشْ ويَ ــــٌة َوُفــــــــــُروُقِمــــــــَراراً  ــــولَ ــــُه ــــْج ــــٌل َم ــــبُ لَـــــــْه �ــــشُ

الق�صيدة: 42، الأبيات: 19-17.  )1(

الق�صيدة: 60، البيت: 4-1.  )2(

الق�صيدة: 51، الأبيات: 39-35.  )3(

Homaid_Bin_Book.indb   170 7/11/10   2:36 PM



171

ــَمــِعــلَّــًة ــــــداً ُمــ�ــشْ ــــِدي يَ ــــْه ــــٌق تَ ـــا ُعــــنُ ـــَه ــــاَلِم لَـــُحـــْوُقلَ ــــُغ ــــْخــــَراِق ال ــــِم ــــــــٌل َك َوِرْج

ـــا ـــَه ـــُل ــــــاأْوِب الـــَمـــاِتـــِحـــْيـــَن َوِرْج ــوُقيَــــَداَهــــا ك ــشُ ــ� ــِن َخ ــْي ــَم ــ�ــشِ ــْن ــَم ــال ــا ب ــشَ ــ� ــنَّ اأَبُــــو�ــــصُ ال

ـــاَزَعـــْت ــيِّ نَ ــان ــودَق ــشُّ ــ� ــاِق ال ــشَ ــ� ــــاِم َدُفــــــــوُقَوَمــْحــ�ــصٍ َك ــــغ ــــبُ ــــاُء ال ــــشَّ ــــ� ــــَي َج ــــفِّ ــــَك ِب

جوُع اإلى المعجُم يزيُل 
ّ
 فهذه الألفاُظ ل تمّثُل عقبًة كبيرًة في فهِم معاني الأبيات ما داَم الر

َغرابَتها، وهذا هو الغالُب على �صعر حميد؛ واإْن كانت هذه الألفاظ غريبًة في نظرنا نحن 

.
)1(

فاإّنها لم تكْن كذلَك عند اأبناِء بيئِتِه، واإذاً فقد كان �صعره وا�صحًا عنَدهم

الموا�صع  بع�ص  من  يخلو  ل  فاإّنه  الُو�صوح؛  هي  حميد  لمعاني  العاّمة  مة 
ّ

ال�ص اأّن   ومع 

كالقلب  عبارته، وذلك  تركيب  في  الّت�صرف  اإلى  ا�صطراِره  ب�صبب  الُغمو�ُص،  اأ�صاَبها  التي 

:
)2(

المعنوّي في قوله ي�صف الخمر

ـــاَب مـــاَءهـــا ـــش ـــٌة � ـــّل ـــا ط ـــيّ ـــُحـــَم ـــُبَركـــــــوُد ال ـــي ـــــروِم َرب ـــــُك ـــــاراِء ال ـــــق ـــا ِمـــــن َع ـــه ِب

:
)3(

فاأراد اأن يقول: من ُكروم الَعقاراِء ]ا�صم مو�صع[ فقلَب الّتركيب. وكما في قوله

ـــ�ـــصٌ َدام ـــُل  ـــْي ـــلَّ وال ــــْوَم  ــــَق ال اأَُدلَّ  الَمْحِلَواألَّ  الــَغــائــِط  فــي  باللَّْيِل  وى  ال�شُّ ــاَج  ــَج ِف

وى الِفجاج، فقلَب الّتركيب، وحذف الجاّر. يريُد: واأّل اأدّل القوَم على �صُ

 ومع ذلك فاإّن هذه الموا�صع تبقى محدودًة ل تدخل في المذهب اّلذي ذهَب اإليه بع�ُص 

 ،
)4(

العباراِت الّلَغه والّتراكيب وبناِء  ٍف وا�صٍع في 
ُّ
ر َت�صَ الع�صِر الأموّي كالعّجاج؛ من  �صعراِء 

َيْنَقاُد  ، وذلك عندما ل 
)5(

ن
ّ
ن والإ�صالميي

ّ
َيْعِر�ُص مثُلها لأكثر ال�ّصعراء الجاهليي ع  َمَوا�صِ وهي 

ون اإلى ذلك ا�صطراراً، فاأّما اإذا انقادْت لهم فياأتوَن 
ُّ
َلُهم الّلفُظ اأو العبارُة اأو الّتركيُب في�صطر

و�صدر   
ّ
الجاهلي الع�صر  في  ال�ّصعر  ْنَعَة  �صَ ز 

ّ
يمي ما  وهذا  المعنى،  وا�صحَة  البناِء  �صليمَة  بها 

)1(  انظر تاريخ اآداب العرب 246/3.

الق�صيدة: 2، البيت: 47.  )2(

الق�صيدة: 55، البيت: 2.  )3(

)4(  انظر العجاج: 342، 429 وما بعدها، و450 وما بعدها.

)5(  انظر العجاج: 450.
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- الّنظر في ف�صاحة الكالم وجزالته، 
)1(

َن ابُن ر�صيق
ّ
ْنَعُتهم تعني -كما بي الإ�صالِم، اإذ كانْت �صَ

ط المعنى واإِبرازه، واإتقان بنية ال�صعر، واإحكام القوافي، وَتالحم الَكاَلم بع�صه ببع�ص.
ْ

وَب�ص

ورة  ال�صّ على  يعتمد  كان  فقد  حميد؛  �صعر  معاني  في  ْنَعة  ال�صَّ هذه  اأثر  نالحظ   ونحن 

ز به �صعره من 
ّ
ة من ت�صبيٍه ا�صتعارٍة وكنايٍة لتو�صيِح معانيه واإبراِزها، اإلى جانب ما يتمي

ّ
البياني

د ما ذهَب اإليه اأ�صتاذنا الدكتور عبد الحفيظ ال�صطلي من  ف�صاحِة الكالم وَجَزالته، وهذا يوؤكِّ

الت�صبيه وال�صتعارة  ة؛ من كثرة 
ّ
اأّن خ�صائ�ص ما �صماه الدكتور طه ح�صين بالمدر�صة الأَْو�صي

ُز 
ّ
ًة في اأ�صعار هذه الّطائفة من ال�ّصعراء، واإّنما كانت �صمًة عاّمًة ُتمي والمجاز، لم تكن خا�صّ

.
)2(

ة والإ�صالم
ّ
اأ�صعار الفحول جميعًا من �صعراِء الجاهلي

ها اّلتي لحَظها الّدكتور طه 
َ

مة نف�ص
ّ

 فاإذا ما بحثنا عن الت�صبيه في �صعر حميد راأينا فيه ال�ص

ماّديٍة كّلها  باأ�صياَء  الت�صبيِه  الّت�صبيِه، وكثرُة   »كثرُة 
َ

ة، وهي
ّ
و�صي الأَ المدر�صِة  اأ�صعار  ح�صين في 

، نجد ذلك مثاًل في هذه الأبيات الّتي ي�صُف فيها 
)3(

ِر، وكّلها َبَدِوّية« َ�صَ
ْمِع والب

َّ
 بال�ص

ُّ
ُتَح�ص

:
)4(

حاَب
ّ

البرَق وال�ص

ـــِل يـَــْلـــَمـــُع ـــْي ـــلَّ ـــُعاأِرقــــــــُت ِلــــبَــــْرٍق اآِخـــــــَر ال ـــَج ـــْه ــا يَــــُهــــبُّ َويَ ــه ــي ــــَرى دائــــبــــاً ف �ــــشَ

ــُه ــُف ــي ــاً َرِف ــان ــنَ ــِت ــشْ ـــنَّ ا� ـــتَ ــــا الــلَّــْيــُل َوا�ـــشْ الُم�ْشَع�َشُعَدَج الحريُق  ــاِب  ــَغ ال فــي  ــتَــنَّ  ا�ــشْ كما 

ــاِرٌب ــشَ ــُل � ــْي ــلَّ ــيــِر وال ــاِء الــطَّ ــَرى كــاحــِتــ�ــشَ ــشَ ــُع� ــَط ــشْ ــ� ــــاَد يَ ـــْبـــُح قـــد ك بـــــاأَْرواِقـــــِه والـــ�ـــشُّ

ــَرعــاِنــِه ــــَم فـــي �ــشَ ْه ــــدُّ ــــاَب ال ب ــــرَّ ـــاٌر مــــَن الـــَكـــْلـــِبـــيّـــِة الــــُجــــوِن ُظـــلَّـــُعَكـــــــاأَنَّ ال ـــ�ـــشَ ِع

ــٍة ــشَ ــ� ــي ـــــْن بـَـــْطــــِن ِب ــَجــُعاأدانـــــيـــــِه لـــــالأَْمـــــواِه ِم ــداِن والــَمــْيــِن يَــ�ــشْ ــي ــشِّ ــ� َوِلـــــــالأَْوِق وال

ـــِه ـــَراِت ـــَج ــــْرِق فـــي َح ــــبَ ـــــاأنَّ ا�ــشــِتــعــاَل ال ــُعك ــيَّ ــشَ ــ� ــتَ يْـــــكـــــٍة يَ ـــي اأَ ــــرًى ف ـــــَراٌم �ــــشَ �ـــــشِ

ـــٍة ـــيَّ ـــــَن الـــبَـــْحـــَريْـــِن ُعــــــوَذ َرم ى ِم ــُعتـَـــــــَروَّ ــبَّ ــَط ــُم ـــزَّ الـــِقـــطـــاُر ال ـــبَ ـــْربَـــَع ال ـــتَ كــمــا ا�ـــشْ

حاب بانت�صاِر 
َّ

ق ومي�ص البرق وذهاَبه كلَّ مذهِب في ال�ص
ُّ
ه في البيت الّثاني تفر

ّ
فقد �صب

)1(  العمدة: 258.

)2(  العجاج حياته ورجزه: 348.

)3(  يف الأدب اجلاهلي: 274.

الق�صيدة: 42، الأبيات: 7-1.  )4(
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البرق  ومي�ُص   
َ

فلي�ص الت�صبيه،  هذا  من  يحتاَط  اأْن  اأراد  ولكّنه  الغاب،  في  ق 
ّ
المتفر الحريِق 

المنت�صر م�صتمراً ا�صتمراَر الحريق في الغاب، ولذلَك جاَء في البيت الّتالي بت�صبيه البرق في 

وَد المتقّدمَة منه 
ُّ

ه الِقَطَع ال�ص
ّ
حاب ف�صب

َّ
 انتقَل اإلى و�صِف ال�ص

ّ
خّفته و�صرعته بح�صو الطير، ثم

ه به فجعل النُّوق ع�صاراً قد م�صى 
َّ
بنوِق بني كلٍب، وهي نوٌق �صود، ودّقق في اختيار الم�صب

بالمطر والخير  حاب محّملة 
ّ

ال�ص القطع من  اأّن هذه  بذلك  يريد  اأ�صهر،  على حملها ع�صرة 

حاب با�صتعاِل الحطِب في الأَيكة، 
ّ

 عاد اإلى ت�صبيه البرق المنت�صر في جوانب ال�ص
ّ
كالِع�صار، ثم

حاب وما احتمله من ماء بقطار من الإبل ُمْثَقٍل باأحماله من الّثياب 
ّ

وختم ت�صويره بت�صبيه ال�ص

ونحوها.

 ومن الأمثلة على كثرة الت�صبيه باأ�صياء ماديّة من بيئة البادية اأي�صًا هذه الأبيات الّتي ي�صف 

:
)1(

حراء وحيوانها فيها ال�صَّ

ــَل تَــمــاِمــهــا ــب ــ�ــَص ق ــعــي ــي ال ــشِ ــ� ــْم ـــــَر يَ ْغـــــبَ
عــــاِزُع َواأَ يــــاُح الــــزَّ ـــِه الــــتُّــــْرَب الــــرَّ ـــادى ب ـــَه تَ

ــــُه ــــاأنَّ ـــــــــْرُخ الـــــَقـــــَطـــــاِة ك ـــــِه َف ـــُعيَـــــَظـــــلُّ ب ــُع َرا�ـــشِ ــي ــش ــَرا� ــَم ــُه ال ــن ـــْت ع ـــَف ــٌم َج ــي ــت يَ

ــــــــاًل َكــــاأَنَّــــَهــــا ـــــٍة تَـــــْهـــــِدي ِرئ ـــــَل ـــــْرِئ ــــْر�ــــصٌ َعـــَلـــْيـــَهـــا الـــــَمـــــَداِرُعَوُم ـــٌة ُخ م ـــرَّ ـــَخ ُم

ـهـــــا ـــَغـــاٍر كــاأَنَـّ ــــــــــاَلٍء �ـــشِ ـــــــــــاِت اأَْط ـــَق بَـــاِئـــُعَواأُمَّ ـــُف ـــْن ـــتَ ـــا ِل ـــوَه ـــُل ـــْج ــــُج يَ ــــي ــــال َدَم

ــــُه ــــاأَنَّ ـــصَ َك ـــا� ـــنَ ـــِك ـــُعَواأَْزَهــــــــــــَر يـَـــْعــــتَــــاُد ال ـــاِل َط ـــِر  ـــْج ـــَف ال َمـــــَع  ُدرِّيٌّ  َلَح  اإَِذا 

فما يخلو بيٌت من ت�صبيٍه اإلَّ الأّول الّذي اعتمدت �صورُته على ال�صتعارِة.

َواها من �صعرِه لثالثِة اأغرا�ص: وقد جاء الّت�صبيه في هذه الأبيات وفيما �صِ

ابقِة، 
َّ

اأبياته ال�ص له، كما في البيت الّثاني من   يريدُه وتاأكيداً 
ً
اأّنه جاَء تو�صيحًا لمعنى  فاإّما 

ك القطاُة فرَخها زمنًا 
ُ
حراء واّت�صاَعها، َفَتْتر َد بت�صبيه الفرِخ باليتيم ُبْعَد الماِء في هذه ال�صّ اإْذ اأكَّ

طوياًل طلبًا للماء.

َب 
ْ
ر  واإّما اأّنه جاَء زينًة ُيَزيّن بها �صعره، كما في الأبيات الّثالثة الأخيرِة؛ على اأنَّ هذا ال�صَّ

الق�صيدة: 44، الأبيات: 5-1.  )1(
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:
)1(

مَن الّت�صبيه قد ل يخلو من فائدٍة اأُخرى غير الّزينة، فاإذا قراأنا قوله

ـــــاَقـــــُط لَــــــــّذاتُــــــــُه ْمــــــَطــــــاِرَهــــــاَويـَــــــــــــــــْوٍم تَـــــ�ـــــشَ ـــــا واأَ ـــــَريَّ ـــــثُّ َكـــــنَـــــْجـــــِم ال

ــــُه ــــانُ ــــَط ــــي ُث ِغ ـــــــــــــــْرٍق تَــــــــَحــــــــدَّ ــــَراِرَهــــاَوَخ ـــــَث الـــــــَعـــــــَذارى بــــاأ�ــــشْ ـــــِدي َح

َمُع في الأر�ِص الَقْفِر بحديث 
ْ

وِت الّذي ُي�ص فاإّننا قد نعجب للوهلة الأولى من ت�صبيه ال�صَّ

ُه في الّنف�ص مْن مخاوَف، في 
ُ
ُه عادًة باأحاديِث الجنِّ ِلَما ُيثير

َّ
ب الَعذارى باأ�صراِرها، وهو ما ُي�صَ

 
ّ
ك في الّنف�ص ارتياحًا ولّذًة؛ ولكّننا اإذا دّققنا في الجّو الّنف�صي

ّ
حين اأّن حديَث الَعَذارى يحر

الّذي ر�صمه واأّكده في البيت الأّول بت�صبيه الّلّذاِت بنجم الّثرّيا واأمطاِرها - وهو ما يعني كثرَة 

ات؛ لأّن َنْوَء الّثرّيا غزير - فاإّننا ندرك اأّنه لم يكن خائفًا في هذا الَقْفِر، بل كاَن في  هذه اللَّذَّ

ه جوٌّ  َنَمٌة ي�صمعها في هذا الَقْفر ما دام َيُلفُّ
ْ
َوعه َهي

ُ
يوم اأُْن�ٍص لّذاُته كثيرة؛ فال َعَجَب اإذاً األَّ َتر

رور.
ّ

من ال�ص

اأُخرى و�صيلًة لنقل الو�صف من مو�صوٍع اإلى مو�صوع، نحو   وجاَء الّت�صبيه في موا�صع 

:
)2(

بية ِف الظَّ ل بُجمل اإلى َو�صْ قوله ُمنَتِقاًل من التَّغزُّ

ــَلــْت ــْلــ�ــشَ عــــاَث والـــنِّـــطـــاَف تَــ�ــشَ ــــوُبكـــــاأنَّ الــــرِّ ــــُل جــــال َخ ــــَي ُجـــــْمـــــٌل لــــلــــرِّ ــــال ــــيَ
لَ

ــا ــَه ــوِن ــتُ ـــَواحـــي ُم ــــا �ـــشَ ــــَم ـــٍة اأَيْ ـــيّ ـــَوْحـــ�ـــشِ ــُبِب ــي ــب ــَق ــُحــَهــا َف ـــ�ـــصٌ واأيْـــــَمـــــا َكــ�ــشْ ـــُمـــْل َف

:
)3(

ة؛ ونحو قوله ي�صف ناقَته
ّ
 ذهب ي�صف هذه الوح�صي

ّ
ثم

ـــًة ـــِدلَّ ُم نـَــــابـَــــْت  اأَ َوْجـــهـــــــاً  ــــَهــــْت  ُوجِّ ــِن لـَــُعـــوُباإَِذا  ــَريْ ــَف ــشْ ــ� ــِم ــال ـــَوى ب ـــه ــــــَذاِت الَ َك

ــا ــَه ــَراَخ ــِقــي ِف ـــــْدراُء تَــ�ــشْ ــْت َك ــبَ ــا انــَقــ�ــشَ ــَم ـــُعـــوُبَك ــــاُه �ـــشُ ــــيَ ــــِم ــــاً وال ــــه ـــْمـــَطـــَة ِرْف بـــ�ـــشَ

 ذهَب ي�صُف هذه القطاَة الكدراَء حّتى اأنهى ق�صيدَته.
ّ
ثم

ِن اأنَّ حميداً ماَل اإ�صافًة اإلى التَّ�صبيِه مياًل ي�صيراً نحو ا�صتخداِم 
ْ
اِبقي

ّ
ِن ال�ص

ْ
ونالحُظ في المثاَلي

»َيُهبُّ  باأنَّه  الأّول  المثال  في  البرَق  فو�صَف  وتعميقها،  معانيه  تو�صيِح  ُبغيَة  ال�صتعارِة؛ 

الق�صيدة: 31، البيتان: 4، 5.  )1(

الق�صيدة: 2، البيتان: 10، 11.  )2(

الق�صيدة: 2، البيتان: 56، 57.  )3(
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اإن�صاٌن نائٌم يهبُّ فجاأًة من نومِه ل�صبٍب  ُف بِه  َوَيْهَجُع«، فا�صتعار له هذيِن الفعليِن ّمما يو�صَ

اأو  الإبل  اأو  الّظباء  ـ وهي �صغار  »الُعوذ«  لفَظ  ا�صتعاَر  ْهَجُع من جديٍد؛ كما 
َ
َفي يعود   

ّ
ثم ما، 

 
حاب وتحَته؛ وو�صَف البلَد 

ّ
 اأمام ال�ص

ُ
غيرِة اّلتي ت�صير حاِب ال�صّ

ّ
الخيِل ـ للّتعبير عن ِقَطِع ال�ص

ِجنََّتها ِمْن اأرحامها، وهذا الفعل 
«؛ اأي: ي�صتخرُج اأَ

َ
ي العي�ص  في المثاِل الّثاني باأّنه »َيْم�صِ

َ
القفر

مّما يو�صُف به الإن�صان الّذي يمدُّ َيَده اإلى رحم الّناقة في�صتخرج جنيَنها، فاأراَد بذلَك اأّن ما 

ياَح 
ِّ
َف الر  في هذا البلِد من الم�صّقِة والتعِب يجعلها ُتلقي ما في اأرحامها؛ وَو�صَ

ُ
ُتالقيه العي�ص

ها بع�صًا، ولكّنه اأراد  ِر ُيهدي بع�صُ َ�صَ
ياح كالب

ِّ
َب«، ولي�صِت الر

ْ
في هذا البلِد باأنَّها »َتَتَهاَدى التُّر

يح تنقُل التُّراَب فيه من مكاٍن اإلى مكاٍن، فتهداأُ قبل اأْن ت�صَل اإلى 
ِّ
�صعَة البلِد القفِر لدرجِة اأنَّ الر

 تهبُّ ريٌح اأخرى فتحمله، وهكذا.
َّ
نهايته، ثم

ال�ّصعِر  على  طراأَ  الّذي  التَّطوَر  ُب  ُينا�صِ حميٍد  عنَد  ال�صتعارِة  ا�صتخداِم  اإلى  الميُل   وهذا 

 و�صدِر الإ�صالِم؛ اإْذ اأ�صبحْت ال�صتعارة تحتلُّ مكانًا اأو�صَع 
ّ
 في اأواخِر الع�صِر الجاهلي

ّ
العربي

، حتَّى نرى اأنَّ �صلطاَن ال�صتعارِة يمتدُّ في بع�ِص 
)1(

ن الأَوائل
ّ
من مكانها في اأ�صعاِر الجاهليي

:
)2(

حاب
َّ

اأ�صعاِر حميد حتَّى ي�صمُل جميَع الأبيات، كما في قوله ي�صف ال�ص

ــر ــهَّ ــشَ ــ� ـــــْرُت اإلـــــى اأغــــــرَّ ُم ـــــَظ ـــــْد نَ ـــــَق ــــَن بـــالـــَخـــمـــيـــلـــِة ُعـــونَـــاَولَ ِبـــــْكـــــٍر تَــــَو�ــــشَّ

ـــ�ـــصٍ ـــجِّ ـــَف ـــتَ ـــا ُم ـــَه ـــاِت ـــَم ـــِن ـــشَ ـــم � ـــنِّ ـــشَ ـــ� ـــتَ نْـــُفـــ�ـــشـــاً َوُعـــيُـــونَـــاُم ــــْدِر يَــــْمــــالأُ اأَ ــــَه ــــال ب

ـــا ـــنَ ـــفُّ ـــُل ــــا نـُـــــراِقــــــبـُـــــُه وبـــــــــاَت يَ ــــنَ ــــْت ـــاِب ـــونَ ـــنُ ـــْث ــــاً ُع م ــــدِّ ــــَق ـــاِم ُم ـــن ـــشَّ ـــ� ــــَد ال ــــِم َع

ــٍة ــَع ــْب ــشَ ـــابـــِع � ــــُه لـــ�ـــشَ ــــوؤٍ َفــــَرِويــــنَــــالـَـــِقــــَح الـــِعـــَجـــاُف ل ــــلُّ ــــَح ــــَد تَ ــــْع ـــــَن بَ ـــــِربْ َو�ـــــشَ

اأ ل�صتعارته هذه كلَّ ما يوؤّكدها؛ فهذا 
ّ
 ُنوقًا ُعونًا، وهي

َ
نَّم َ

 قد َت�ص
ّ
فهو ي�صعنا اأماَم َجَمٍل اأغر

ِمْنُه؛  َفَلِقْحَن  ُنوقًا ِعجافًا   
َ
نَّم َ

َت�ص م، وقد  ُمَتَقدِّ ُعْثُنوٌن  �َصَناُمه، وله  َعِمَد  َهِدير، وقد  الَجَمُل ذو 

ل  للَجَمِل  �صورًة  يقّدم  اأّنه  اإلى  نُّ  الظَّ بنا  َلَذَهَب  نا«،  َيُلفُّ »باَت  وعبارُة  الأخير  البيُت  وَلول 

الّتي ي�صّورها  حاب والأر�ص، 
ّ

ال�ص القائمة بين  ح �صّدَة العالقة  َو�صّ
ُ
ِلي اإّل  حاَب، وما ذاَك 

ّ
لل�ص

وكاأّنها عالقٌة بيَن ذكٍر واأنثى.

)1(  انظر العجاج: 335.

الق�صيدة: 74، الأبيات: 4-1.  )2(
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من  ٌب 
ْ
ر �صَ وهي  ؛ 

)1(
حة

ْ
ر

َّ
بال�ص فيها  تغّزل  الّتي  الم�صهورة  ة 

ّ
القافي اأبياُته  اأي�صًا  ذلك   ومن 

ديد بهذا الّظل الّذي منعه  ليل، وَوْجَده ال�صَّ  ظلَّها البارَد الظَّ
َ
َجر، فو�صف جماَلها، وذكر ال�صَّ

َبْعيِنها،  رحة امراأٌة 
َّ

ن اأنَّ مراَدُه بهذِه ال�ص
َّ
 بي

َّ
ّد عنها الّطائفين، ثم

ُ
 الّذي َير

ُ
ْك�ص منه حاميها ال�صَّ

الّدنّو منها،  الم�صونة، وخوَفه من  المراأة  �صّدة وجده وتعّلقه بهذه  الأ�صلوب  ن بهذا 
ّ
بي وقد 

بطريقٍة اأجمل واأو�صح من الّتعبير الماألوف.

وذلَك  الكنايُة،  هو   
َ
اآخر بيانيًا  اأ�صلوبًا  وال�صتعارة  الّت�صبيه  اإلى  اإ�صافًة  حميد   وا�صتخدم 

ن القيام على اأمور بيتها 
ْ

للغر�ِص نف�صِه؛ اأي لتو�صيح معانيه، فاإذا ما اأراد اأْن ي�صَف المراأَة بُح�ص

:
)2(

وعلى مالها قال

ِنـــَطـــاُقـــَهـــا ــــــــَزاُل  يَ ل   ، ــــَعــــا�ــــصٍ َم ــــْورٌة وهـــــَي قـــاِعـــُداإِزاُء  ــــشَ ــا � ــه ــي ـــداً، وف ـــدي ـــشَ �

 في َعَمٍل وعالٍج 
َ
ْهر  الدَّ

َ
قال الّتبريزّي �صارحًا: »وقوله: ل يزاُل نطاُقها �صديداً، يقوُل: هي

 :
)4(

؛ واإذا ما اأراد و�صفها بقّلِة الَحياِء قال
)3(

َها«
ْ
َها، واإْن كاَن ل ِنطاَق َعَلي �صِ

ْ
في اإ�صالِح َعي

ــي ِحـــَمـــاَرَهـــا ــشِ ــ� ــْخ ـــراً لـَــَديْـــَهـــا الــَجــاَلِمــُدِجـــِلـــبَّـــانَـــٌة َوْرَهـــــــــاُء، تَ ـــْي ِبــِفــي َمــــْن بَــَغــى َخ

ِت المراأُة  َنَعْت، واإَذا َخ�صَ الي َما �صَ
َ
 قليلُة الحياِء، ل ُتب

َ
قاَل ابُن قتيبَة �صارحًا: »يقوُل: هي

 
ِّ
�ص ببع�ص الأقوام وهّددهم بالهجاء الُمر

ّ
؛ وعر

)5(
 يبَق �صيٌء مَن الَمْكروِه اإّل اأََتْتُه«

ْ
الحماَر لم

:
)6(

الّذي يوؤِلمهم ويناُل ِمن اأَعرا�صهم، فو�صف الق�صائَد التي �صيهجوهم بها بقوله

ــِه ــُخ اإبْــــَهــــاَم َكــفِّ ــي ــشَّ ــ� ـــا اأَحــــيــــاوؤُكــــم والـــَمـــَقـــاِبـــُريـَــَعـــ�ـــصُّ َعــَلــْيــَهــا ال ـــَه َوتُــــْخــــَزى ِب

ُهم.
ُ
يب �صِ

ُ
فقّدم لنا �صورَة �صيٍخ منهم وهو َيَع�صُّ اإبهاَمَه؛ كنايًة عن الخزِي والنََّدِم اّلذي �َصي

ة، �صواٌء اأكانْت ا�صتعارًة اأم 
ّ
ور البياني ف بال�صُّ

َ
 واإذا تاأّملنا هذه الأمثلَة التي َوَرَد فيها ما ُيْعر

)1(  انظر الديوان: 181-176.

الق�صيدة: 16، البيت: 3.  )2(

)3(  كنز احلفاظ: 604.

الق�صيدة: 16، البيت: 1.  )4(

)5(  املعاين الكبي: 598.

الق�صيدة: 33، البيت: 17.  )6(
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 الُمَترامي َحْوَله، واّلذي كاَن 
ِّ
ي

ِّ
ٌة من ذلَك العاَلِم الِح�ص َتَمدَّ

ْ
ت�صبيهًا اأم كنايًة، فاإّننا نجُد اأّنها ُم�ص

ها من 
َ

ور اإّل اأن َيْقَتِب�ص  ِبِه، فكاَن ل يجُد اأماَمُه اإذا ما اأراَد انتزاَع �صورٍة من ال�صّ
ُ
يعي�ُص فيه ويتاأثَّر

.
)1(

هذه البيئة، مثله في ذلك مثل جميع �صعراء ع�صره وَمْن �صبقهم

لما  ا�صتخداٍم  من  عنده  نجد  ما  معاني حميد  وح  و�صُ في  اأ�صهمت  التي  الأ�صباب   ومن 

:
)2(

ما الّطباق، فمن ذلك قوُله
ّ
ُف بالمح�صنات المعنوّية، ول�صي

َ
ُيْعر

ـــمـــاِء وتَــْحــتَــهــا ـــ�ـــشَّ ـــــــْوَق ال ـــِه مـــا َف ـــلَّ ـــل ـــُعَف ـــْمـــنَ ـــاُء َويَ ـــاُل يـُــْعـــِطـــي َمــــا يَـــ�ـــشَ ـــم ــــُه ال لَ

ــْق ــشِ ــ� ــــا يَ ـــُه وَم ـــِمـــْن ـــٍر َف ـــْي ــــْن َخ ـــَمـــالـــَك ِم ـــُعَف ـــَو�ـــشَّ ـــِه الـــُمـــتَ ـــاِئ ـــَق ـــْل ــــِمــــْن ِت ـــا َف ـــنَ ـــْي ـــَل َع

ت في ذهن المتلقي اأّن الُملَك كلَّه هلِل؛ واأّكد 
ّ
ماِء« و»تحَتها«، فثب

َّ
فطابَق بين »فوَق ال�ص

ماء وتحَتها«، فاأفاَد تخ�صي�َص اهلِل بالُمْلك، 
ّ

ر »هلل« على المبتداأ »ما فوَق ال�ص
َ
َذلَك بتقديِم الَخب

»َلُه  فقال:  ِرْزُقُهم،  الوا�صِع؛ وهو  الُمْلِك  َهذا  ِمْن  اَد 
َ
الِعب  

ُّ
ُيِهم ما  اإلى  ج  تدرَّ ذلك  له   

َّ
تم فلّما 

الماُل«، وطابَق بيَن »يعطي« و»يمنُع« ليدلَّ بذلَك على اأنَّ الرزَق وت�صريَفُه بيِد اهلل وحَدُه، 

و�صف  في  قوله  اأي�صًا  ذلك  ومن  و»المتو�َصع«.  ي�صق«  »ما  بيَن  التالي  البيِت  في  طابَق   
َّ
ثم

:
)3(

الذئب

ـــي ـــق ـــتَّ ـــــاُم بــــاإحــــدى ُمـــْقـــَلـــتَـــْيـــِه َويَ ـــــنَ ـــَو يَـــْقـــَظـــاُن َهــاِجــُعيَ ـــْه ــا َف ــايَ ــنَ ــَم بـــاأُْخـــرى ال

ِه. 
ُّ
فطابَق بين »يقظاُن« و»هاجُع« لي�صَفُه ب�صّدة الَحَذر والتََّنب

:
)4(

ة تاأثيِر �صوِت الحمامِة في نف�صه قال واإذا ما اأراَد و�صَف �صدَّ

ــا ــَه ــِل ــْث ِم ـــْوُت  ـــشَ � ــاَقــُه  �ــشَ ِمــْثــِلــْي  اأََر  اأَْعـــَجـــَمـــاولَــــْم  ــــْوُت  �ــــشَ ـــُه  ـــاَق �ـــشَ ـــاً  ـــيّ ـــَرِب َع َوَل 

 يوؤثِّر فيه 
ُّ
« و»اأعجم«، واإذا كان �صوُت الأعجِم اّلذي ل يفهمه العرِبي

ّ
فطابَق بين »عربي

ُك القلَب.
ّ
ك به �صوتًا حزينًا يحر

ُ
وَيهيُج �صوَقُه، فح�صب

)1(  انظر الع�رس اجلاهلي: 220.

الق�صيدة: 42، البيتان: 21، 22.  )2(

الق�صيدة: 44، البيت: 25.  )3(

الق�صيدة: 69، البيت: 158.  )4(
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:
)1(

ونجد الطباَق اأي�صًا في رثائه لبن ُعمير

ـــــــــِه ـــــــــاَلِق ــــــيــــــراً َحــــــــــــــاَلوُة اأَْخ ــــــولَكــــــِث ـــاً َذلُ ـــب ـــْع ـــــــَراَرِة �ـــشَ ـــــــَم ــــِديــــَد ال �ــــشَ

ـــاِم ـــَم ـــِح ــــصِ ال ــــاأْ� ــــَك ــــيَّ ِل ــــَول ـــــَت ال ــــــُذولَخـــــَذلْ ــــٍر َخ ــــــَن ُعــــَمــــْي ــــا بْ ــــــُك ي ـــــــْم تَ ولَ

ويزيُد من َجماِل الّطباق في البيت الأّول اأّنه ا�صتغنى ِبِه عن ِذْكِر الحالِة الّتي يكوُن فيها 

حلَو الأخالق عندما يكوُن في ع�صيرته واأهله، والحالِة اّلتي يكون فيها �صديَد المرارِة عندما 

ه؛ وكذلك عن ِذْكِر حاَلَتيه عندما يكون �صعبًا وذلوًل. يكون مع َعُدوِّ

نات المعنويّة؛ وهو المقابلُة، فياأتي 
ّ

 ونقف في �صعره على �صرٍب اآخر مّما ي�صّمى بالمح�ص

:
)2(

 ُيَقابل ذلك بالأ�صداد، نحو َقْوِلِه
ّ
ن اأو اأكثر ثم

ْ
في كالمه َبَلْفَظي

لــلــَفــتَــى ـــارِه  ـــَك ـــَم ال ــ�ــصِ  ــع ب فـــي  اهللُ  ـــاِذُرقــ�ــشــى  ـــَح ـــَوى مـــا يُ ـــَه ــعــ�ــصِ ال ـــي ب ِبـــُر�ـــشـــٍد وف

�صد«، وبين »بع�ص الَهَوى« و»ما ُيَحاِذُر«.
ّ
فقابَل بيَن »بع�ِص المكاره« و»الر

:
)3(

وكذلك قوله

ت�ْشتطيُعُه ــحــى  الــ�ــشُّ بـَــــْرِد  ِمـــْن  ـــّل  الـــظِّ تَـــــُذوُقَفـــاَل  ــيِّ  ــشِ ــ� ــَع ال بَـــــْرِد  ــــْن  ِم الــــَفــــْيُء  َول 

ِء« 
ْ
َن »الَفي

ْ
ّل« الّذي يكوُن من الَغَداة اإلى وقت الّزوال و»ال�صحى«، وَبي فقاَبَل بيَن »الظِّ

َن اأَّنه ل يناُل ِمْنها �صيئًا في حاٍل مَن الأحواِل.
ِّ
«، ليبي

ّ
الّذي يكوُن بعَد الّزواِل و»الع�صي

:
)4(

ونحو ذلك اأي�صًا قوُله يفتخر

ـــُد ِبـــِهـــْم ـــي ـــش ــــــْوٌم اأُ� ـــٍر َق ـــو عـــام ـــنُ ــوُرَقـــْومـــي بَ ــشُ ــ� ــْن ــــْرُع َم ــــَف ــٌع وال ــِم ــت ــْج ـــُل ُم ـــشْ ـــالأَ� َف

قوا 
َّ
ن بذلَك كثرَة َقْوِمه الّذين تفر

ِّ
ي
َ
ب
ُ
ع َمْن�صور«، ِلي

ْ
فقاَبَل بين »الأ�صل مجتمع« وبين »الَفر

من اأٍب واحٍد يجمعهم.

نات المعنويّة يمكن اأْن نقف عليها في �صعره، 
ّ

ى بالمح�ص مَّ َ
ة �صروٌب اأُخرى مّما ُي�ص  وثمَّ

الق�صيدة: 64، البيت: 3-2.  )1(

الق�صيدة: 33، البيت: 3.  )2(

الق�صيدة: 51، البيت: 58.  )3(

الق�صيدة: 35، البيت: 4.  )4(
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ها لتاأكيد الغاية ِمن  نات بقدر الوقوف على بع�صِ
ّ

 المرُء هذه المح�ص
َ

ولي�ص الغر�ص اأن ي�صتق�صي

 عنها وتاأكيَدَها.
َ
ُورودها، وهي تو�صيُح معانيه اّلتي يريُد التَّعبير

ناِت 
ّ

ِة والمح�ص
ّ
وِر البياني  وكما َدَفَعُه اهتماُمه بتو�صيِح معانيه اإلى ا�صتخداِم ما ي�صّمى بال�صّ

َب الَمَثِل يجلو المعنى ويوؤّكده 
ْ
ر ة؛ لأّن �صَ

ّ
ي

ّ
المعنويّة، َدَفَعُه اأي�صًا اإلى ا�صتخداِم الأمثاِل الح�ص

اأْن  اأراَد  فعندما  ؛ 
)1(

قبُل َفه وَحِفَظُه من 
َ
َعر مّما  المتلّقي لكونه  اإلى  به 

ّ
الّذهِن، ويقر ُته في 

ِّ
وُيَثب

، دوَن اأْن 
ِّ
ر اأِْن يعرُف ِعْتَقه وَنَجاَبَتُه َمَع ما اأ�صابُه مَن ال�صُّ  ال�صَّ

َ
ُه بالنَّجابِة جعَل راعي َ

ي�صَف بعير

:
)2(

َتِدلُّ بِه على َنَجاَبتِه
ْ

يطُلَب اأثراً َي�ص

ــا ـــ ــه ــنُ ــي ــب ُفُمـــَحـــلًّـــى بـــــــاأَْطـــــــواٍق عــــتــــاٍق يُ ــَقــوَّ ــتَ ــاأِْن َل يَ ــشَّ ــ� - َراِعـــي ال ــرِّ ــى الــ�ــشُّ ــَل -َع

اأِن ل يعرف من   ال�صّ
َ

؛ لأنَّ راعي
)3(

اأٍْن« ب: »اأَْجَهُل ِمْن َراعي �صَ
َ
واأفاَد ذلَك من قول الَعر

اأموِر الإبل �صيئًا.

:
)4(

واأراَد اأْن ي�صَف ع�صَّ الحمامِة ب�صوِء الإحكاِم فقاَل

ــٌة ــق ــي ـــــَي رف ـــَة الــــَخــــرقــــاِء وه ـــيَ ـــْن ــــْت ِب ـــاَء ُمـــْعـــَلـــَمـــابَــــنَ ـــي ـــل ـــَع ـــــــــواٍد ِب ـــَن اأع ـــي ــــــُه ب لَ

؛ لأّنها 
)5(

ُق ِمْن حمامة«
َ
ِق الحمامة في قولهم: »اأَْخر

ْ
بهم الَمَثَل ِبُخر

ْ
ر فا�صتفاَد هذا من �صَ

اّلذي تذهُب فيه  ها في المو�صع  ني عليه ُع�صَّ
ْ
َفَتب الغ�صِن  اإلى  ْبما جاَءْت 

ُ
َفر ها،  ُتْحِكمُ ُع�صَّ ل 

يُح وتجيُء.
ّ
الر

لتخدم  َفَها  َفَوظَّ اأمثاِل،  العرُب من  َتَواَرَثه  ما  اإلى  فيها حميد  الأبيات وغيرها لجاأ   فهذه 

 من اأمثاِل العرِب ماأخوذاً مّما قاله ال�ّصعراء َفاأَْغَنوا بذلَك 
ٌ
َحها، واإذا كان ق�صٌم كبير ه وُتَو�صِّ

َ
معاني

 نقْف في كتِب الأمثال على �صيٍء ِمْن �صعر حميد اأ�صبَح مثاًل، واإْن كانْت 
ْ
تراَث اأُّمتهم، فاإّننا لم

)1(  انظر العجاج: 351.

الق�صيدة: 47، البيت: 5.  )2(

)3(  جممع الأمثال 189/1، 224، و�رسح اختيارات املف�صل 291.

الق�صيدة: 69، البيت: 144.  )4(

جممع الأمثال 255/1.  )5(
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:
)1(

ْت من الّذيوع وال�ّصهرة بما حظيْت به الأمثاُل، وذلك قوله
َ
بع�ُص ِحَكِمه َحِظي

ــٍة ــّح �ــشِ ـــَد  ـــْع بَ َرابَـــنـــي  ــــْد  َق ـــِري  بـَــ�ـــشَ ــااأرى  ــَم ــَل ــشْ ــ� َوتَ ــحَّ  تَــ�ــشِ اأَْن  داًء  ـــبُـــَك  َوَحـــ�ـــشْ

واإْن  َمَثل  على  راَعيها  ِم�صْ اأحد  ي�صمل  الَّتي  الأَبياِت  من  جعَلُه  الم�صادِر  بع�َص  اإّن  حّتى 

:
)3(

ها ، وكذلك قوله في الق�صيدِة نف�صِ
)2(

 َيِرْد في كتب الأمثاِل
ْ
لم

ــٌة ــل ــي ـــَراِن يـــــوٌم ول ـــشْ ـــ� ـــَع ـــَث ال ـــبَ ـــْل ــــــْن يَ ــَمــاَولَ تَــيَــمَّ ـــا  م يُـــــْدِركـــــا  اأَْن  ـــا  ـــبَ ـــَل َط اإَذا 

ها حميد من البيئِة اّلتي كان يعي�ُص فيها تعدُّ م�صدراً من م�صادِر   وهذِه الأمثاُل الّتي ا�صتمدَّ

لزم  اأن حميداً  قبل  من  ا�صتنتجنا  وقد  ِة؛ 
َّ
ي

ِّ
الِح�ص الباديِة  بيئِة  من  ماأخوذة  اأمثاٌل  وهي  معانيه، 

ه  الإقامة في ديار قومه ولم يغادرها اإل قلياًل، فكان ل بدَّ لهذه البيئة اأن توؤثِّر في �صعره وُتِمدَّ

مدن  �صهدتها  كالتي  ثقافيًة  الإ�صالم حركًة  بعد  ت�صهد  لم  البادية  بيئة  لأّن  معانيه؛  من  بكثير 

الحجاز والعراق فاأثَّرت في �صعراء تلك المدن، بل بقيت في غالبها على حالها التي كانت 

م، ومع ذلك 
ِّ
اأُِحلَّ وما ُحر عليها في الجاهلية، اإّل ما تعلَّمه اأبناوؤها من فرائ�ص الإ�صالم وما 

، وقد ورد بع�ص 
)4(

بقيت بع�ص المعاني الجاهلية التي اأنكرها الإ�صالم عالقًة في اأذهان النا�ص

:
)5(

ذلك في �صعر حميد، وذلك كقوله

ــي ــِن ــَراَع ــِن َظـــْبـــٌي َف ــْي ــبَ ــداِع ال ــشِ ــ� ــانْ ــــَرى ب ـــُبَج ـــَع ـــْن ــــَق الـــبَـــْيـــَن يَ ــــقَّ ومـــــرَّ غــــــراٌب َح

ين الذين كانوا ُيْنِفرون الّظباء والّطيور؛ فيتفاءلون 
ّ
ر على عادة الجاهلي

َّ
فهو يزعم اأنه تطي

.
)6(

بما اأََخَذ ذاَت اليمين، ويت�صاءمون مّما اأََخَذ ذاَت ال�ّصمال، ومنهم َمْن يعك�ص الأمر

:
)7(

ومن ذلك اأي�صًا قوله

ــٌة ــَحــا�ــشَ ـــٌج ل �ــشَ ـــْوَه ـــا َع ـــنَ لَـــِحـــيـــُبَجـــــَرْت يـــوَم ُرْح ــــــَزاِل  ــــــَغ ال ـــــــا  َريَّ َول  ـــــــــَواٌر  نَ

الق�صيدة: 69، البيت: 8.  )1(

)2(  مواد البيان: 249.

الق�صيدة: 69، البيت: 9.  )3(

)4(  انظر العجاج: 356.

الق�صيدة: 3، البيت: 6.  )5(

)6(  مواد البيان: 249.

الق�صيدة: 2، البيتان: 37، 41.  )7(
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تَــــْذَعــــَراِنــــهــــا ل  اهللُ  ـــيَّ  ـــل ع ــــُت:  ــــْل ــــُق قـــريـــُبَف ــــاَء  ــــق ــــلِّ ال اأنَّ  ــــــــــــْت  لَ اأَوَّ ـــــد  وق

ا ينفع ول مّما  هم لي�ص ممَّ
َ
ر

ّ
وانَح والبوارَح وتطي

َّ
وقد اأنكر الإ�صالم ذلك، واأخبرهم اأّن ال�ص

.
)1(

، ول َهاَمَة«
َ
َفر َة، ول �صَ

َ
ر

َ
 : »ل عدوى، ول ِطي

ُّ
، فقال النبي

ُّ
ي�صر

:
)2(

ومن المعاني الجاهلية التي اأنكرها الإ�صالم ووردت في �صعر حميد قوُله

ُمــَكــلِّــٌم الـــولـــيـــِد  اأُمِّ  ـــَدى  �ـــشَ َهـــــْل  واأَْعــُظــَمــااأََل  ــاً  ــش ــ� َرْم ُكــْنــُت  َمـــا  اإَذا  ـــَداَي  ـــشَ �

 
ٌ
ة تقول: »اإذا ُقِتَل القتيُل فلم ُيدَرْك بثاأِرِه خرج من راأ�صِه طائر

َّ
وكانت العرب في الجاهلي

دى ـ في�صيح: ا�صقوني ا�صقوني، فاإْن ُقِتل قاِتُلُه َكفَّ عن  كالبومة ـ وهي الهامة، والّذكر ال�صّ

. 
ِّ
 في حديث النبي

َّ
. وقد نفى الإ�صالم هذا كما مر

)3(
�صياِحه«

:
)4(

ومثل ذلك قوله في و�صف الإبل

ـــلِّ ِمــْذنَــٍب ـــْن ُك ـــْوَن ِم ـــَج ـــَراَر ال ـــُم ـــَن ال ـــْي ـــاَرَع َم ـــرَّ ـــَح ـــُم ــــادى ُكـــلَّـــهـــا وال ــــَم ـــهـــوَر ُج �ـــشُ

 
َّ
م ّمي �صهر رجب: الأ�صَ

َ
 رجب، قال الأزهرّي: »وكانت العرب ُت�ص

َ
م �صهر

َّ
واأراد بالمحر

.
)5(

 قوَل حميد بن ثور: )البيت(«
ٌ
ة، واأن�صد �َصِمر

ّ
م، في الجاهلي

َّ
والُمَحر

ة الّتي وردت في �صعر حميد وغيره من المخ�صرمين والإ�صالميين 
ّ
 وهذه المعاني الجاهلي

ومفاهيمها  البادية  مع  لالرتباط  نتيجة  اأذهانهم،  في  ة 
ّ
الجاهلي الأفكار  بقايا  من  تُكون  قد 

ْيِن بال�ّصعر الجاهلي؛ ذلك اأنَّ البيئَة 
َ
، وقد تكون نتيجة لإعجابهم وتاأثُّرهم الكبير

)6(
وطباعها

مين بما فيها من معاٍن، اإلى  رَة لل�ّصاعِر في �صعرِه هي ما يروي من �صعر ال�ّصعراء المتقدِّ المبا�صِ

.
)7(

 الّذي يعي�ُص فيه
ِّ
 والّطبيعي

ِّ
جانب الو�َصِط الجتماعي

)1(  �صحيح م�صلم: 1743.

الق�صيدة: 69، البيت: 184.  )2(

)3(  الل�صان )�صدي(.

الق�صيدة: 69، البيت: 15.  )4(

)5(  تهذيب الّلغة 49/5، ومثله يف تف�صي غريب القراآن: 185، و�رسح الق�صائد ال�صبع الّطوال: 545.

)6(  انظر العجاج: 354 - 358.

)7(  انظر درا�صة الأدب العربي: 108.

Homaid_Bin_Book.indb   181 7/11/10   2:36 PM



182

ر هذا التعليُل ما نالحظه من اأنَّ خيوطًا موروثًة كثيرًة من المعاني الّتي كانت َتِرد 
ِّ

 وُيَف�ص

ثم  مين 
َ
المخ�صر من  واأ�صرابه  حميد  �صعر  ن�صيج  في  تتداَخل  ظلَّت  ين، 

ّ
الجاهلي اأ�صعار  في 

 
َ
َْد اأنَّه من جانٍب اآخر

 الذي �صبقه، َبي
ِّ
الإ�صالميين، فحميد بن ثوٍر كان ياأخذ من التراث الأدبي

 جديدًة �صبق ال�ّصعراَء اإليها فاأخذوها عنه، �صاأُنه في ذلك 
َ

يقّدم لهذا التراِث وي�صيُف اإليه معاني

�صاأُن �صائر الفحول من ال�صعراء.

ت 
َّ
ن �صبقه من ال�صعراء متاأثِّراً بالأ�صعار التي حفظها وا�صتقر  فمن المعاني التي اأخذها عمَّ

:
)1(

هها بالكتابة
ّ
 راح ي�صوغها �صياغًة جديدًة، قوُله ي�صف الأطالل وي�صب

ّ
في ذهنه، ثم

ـــ�ـــصِ ــصِِلــــَمــــِن الــــــّديــــــاُر بــــجــــاِنــــِب الـــِحـــْب ــ� ــْق ــنِّ ــال ب ــــَحــــاجــــاِت  ال ذي  َكـــَمـــَخـــطِّ 

باأ�صلوٍب  ي�صتخدمه  �صاعٍر  كلُّ  كان  واإن  كثيراً،  ين 
ّ
الجاهلي اأ�صعار  في  د  يتردَّ ت�صبيٌه  وهو 

:
)2(

 قوُله
ِّ
ا ورد في �صعر حاتم الّطائي ٍن اأو يطلقه، فممَّ

َّ
ده بجانٍب معي

ّ
، فيقي خا�صٍّ

ـــا َم ـــدَّ ـــَه ــــــِرُف اأَطــــــــالًل َونُــــــوؤْيــــــاً ُم ــــــْع ُمــنَــْمــنَــَمــااأَتَ ـــاً  ـــاب ـــت ِك ِرقٍّ  فـــي  ـــَك  َكـــَخـــطِّ

:
)3(

ا ورد في �صعر لبيد قوُله فًة. وممَّ
َ
فجعل الكتابة في ِرّق وجعلها مزخر

ـــــاِن ـــــاأَب ــــٍع َف ــــاِل ــــتَ ــــُم ــوبــاِنَدَر�ــــــــــصَ الــــَمــــنـَـــا ِب َوتَـــــقـــــاَدَمـــــْت بـــالـــُحـــْبـــ�ـــصِ فــالــ�ــشُّ

ــا ـــ ــه ــاأنَّ ــــارَة فـــالـــَقـــنَـــاِن ك ــــش ـــــُد يـَــــَمـــــاِنَفــــِنــــعــــاِف � ـــــي ـــــُعـــــَهـــــا َول ــــــــــٌر يـُــــَرجِّ ُزبُ

 ُيجيدونها؛ 
ْ
ُدها ُغالُم َيَماٍن؛ لأّن الكتابة منت�صرٌة في اأهل اليمن، َفُهم د الكتابَة باأنََّها ُيجدِّ

ّ
فقي

:
)4(

ومّما جاء في �صعر زهير

ـــٌة ـــَل ـــاِث َم ِبـــالـــَغـــْمـــَريْـــِن  لأ�ـــشـــمـــاَء  اإَرُمداٌر  ـــا  ـــَه ـــِل اأَْه ــــْن  ِم ــهــا  ب ــَص  ــ� ــْي لَ ـــِي  ـــَوْح ـــال َك

:
)5(

فاأطلَق الت�صبيه. ولكنَّ بيَت حميد اأقرُب ما يكون اإلى قول الحارث بن حّلزة

الق�صيدة: 40، البيت: 1.  )1(

)2(  ديوان حامت الطائي: 80.

وبان و�صارة والقنان: 
ُّ

وال�ص  
ُ

�ص
ْ
واأبان واحُلب الّزاي والاّلم. ومتالع  املنازل، فحذف  اأراد  واملَنا:   .138 لبيد:  )3(  ديوان 

موا�صع. والّنعاف: روؤو�ص الأودية. والّزُبر: الكتب.

)4(  ديوان زهي: 116.

)5(  ديوان احلارث بن حّلزة: 694 )�صمن جملة امل�رسق، ع8، �صنة 1922(.
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ـــــاُر َعــــــَفــــــْوَن بـــالـــُحـــْبـــ�ـــصِ ـــــدي ــــــاِرِق الــــُفــــْر�ــــصِِلــــَمــــِن ال ــــــَه ــــــَم اآيـــــاتُـــــَهـــــا َك

وَمَهاِرُقهم: هي �صحائفهم التي َيْكُتبون عليها.

ٍم، نحو قول  اأو غير ُمَكمَّ َمًا  اأ�صعارهم ت�صبيُه الّظعائن بالّنخل ُمَكمَّ َد كثيراً في  ا تردَّ  وممَّ

:
)1(

امرئ القي�ص

ــهــْم ــولُ ــُم ْث ِبــــــاأَْن َزالـَـــــْت ِبــَلــْيــٍل ُح ــــــدِّ ـــــَن الأعـــــرا�ـــــصِ غـــيـــِر ُمـــنـَــبَّـــِقَوَح ـــٍل ِم ـــْخ ـــنَ َك

:
)2(

وقول عمرو بن َقِميئة

ـــرا ـــشَّ ـــ� ــــــَخــــــاُل ُحــــُمــــولَــــهـــــــــُم فــــي ال ِطـــــوالتَ ـــحـــقـــاً  �ـــشُ تَـــــَواَهـــــْقـــــَن  ــــا  لَــــمَّ ِب 

:
)3(

وقول َعبيد بن الأبر�ص

ـــَقـــٌة ــــُهــــُم نـَــــْخـــــٌل ُمـــَو�ـــشَّ ــــنَ ــْهكــــــــاأنَّ ُظــــْع ــوَم ــم ــْك ــــا بــالــِحــْمــِل َم ــــَه ــــبُ ــــْوٌد َذَواِئ �ــــشُ

:
)4(

فاأََخذ حميد هذا الّت�صبيه عنهم فقال

ــا ــه ــاأنَّ ـــوِل ك ـــُم ـــُح ــــى ال ــــْرُت اإل ــــَظ ــــْد نَ ــــَق ــــْي َحــــْر�ــــصَِولَ ــــبَ ــــَجــــاِن ــــــــُر الأ�ــــــشــــــاِء ِب ُزَم

:
)5(

وقال

ـهــا ـــوِل كــاأنَـّ ـــم ـــُح ــــــــــاَر ال ـــُت اأَْدب ـــشْ ـــ� ـــاآنَ ـــْهف ـــُل ـــَواِم ـــْم َح ـــٍل لـــم تُـــَكـــمَّ ـــْخ َمـــخـــاريـــُف نَ

 المفهومة باأ�صواِت الَعَجِم؛ نحو 
َ
ر

ْ
ين الأ�صوات َغي

ّ
 وِمْن ذلك اأي�صًا ت�صبيُه ال�ّصعراء الجاهلي

:
)6(

قول علقمة الفحل ي�صف َظليمًا ونعامًة

ـــٍة ـــَق ـــنَ ـــْق ــــا بـــاإِنْـــَقـــا�ـــصٍ ونَ ــــَه ــــْي ـــي اإِلَ ـــوح وُميُ ـــي اأَْفـــــَداِنـــــَهـــــا الــــــرُّ ـــــُن ف ـــــَراَط ـــا تَ ـــَم َك

ق.
ِّ
ق: غي م�صطور يف �صطر واحد؛ اأي متفر

َّ
)1(  ديوان امرئ القي�ص: 168، والأعرا�ص: قرى احلجاز. وغي ُمَنب

وال. ْحق: الطِّ
ُّ

ْي. وال�ص
َّ

)2(  ديوان عمرو بن قميئة: 69. وَتَواَهْقَن: َمَدْدَن اأعناَقُهّن يف ال�ص

. ّيِّ
لة بالّثمار، َو�ُصوٌد ذوائبها: اأي اأطرافها خ�رساء َمن الر مَّ قة: حُمَ )3(  ديوان َعبيد بن الأبر�ص: 128. وُمَو�صَّ

الق�صيدة: 40، البيت: 14.  )4(

الق�صيدة: 61، البيت: 2.  )5(

)6(  ديوان علقمة: 62. والإنقا�ص والنقنقة: �صوت الظليم. والأفدان: الق�صور.
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:
)1(

وقول طرفة

ـمــاً ــــَطــــاَطــــاً ُجــثَـّ ـــــِن الــــُفــــْر�ــــصِفـــــاأَثَـــــاَر َفــــاِرُطــــُهــــْم َغ ـــــَراُط ـــــتَ ـــــَواتُـــــَهـــــا َك اأَ�ـــــشْ

:
)2(

فاأخذ حميٌد هذا الّت�صبيه من طرفة فقال

ــــِه ــــاِط ِب ــــَط ــــَغ ـــــْوُت ال �ـــــصٍ �ـــــشَ ـــصِوُمـــــَخـــــوَّ ـــْر� ـــُف ال ــــِن  ــــَراُط ــــتَ َك ــحــى  الــ�ــشُّ َراأَْد 

ومن ذلك اأي�صًا ما اأخذه فيما يبدو عن عدّي بن زيٍد العبادّي في و�صف نار المحبوبة اإذ 

:
)3(

قال

اأَْرُمـــــــُقـــــــَهـــــــا ــــــــــتُّ  ِب ــــــــــاٍر  ن ــــــِديَّ والـــــــَغـــــــاَراُربَّ  ــــــْن ــــــِه ــــُم ال ــــشِ ــــ� ــــْق تَ

ـــــُجـــــَهـــــا ــــــــــــاَراَوِبــــــــَهــــــــا َظـــــــْبـــــــٌي يـــــوؤَجِّ ـــــِر ُزنَّ ــــــٌد فـــــي الـــــَخـــــ�ـــــشْ ــــــاِق ع

 :
)4(

فقال حميد

ــــَدٌة ــــْوَق ُم ــــــَي  َوْه ـــي  ـــِن ـــَدتْ َه ـــــاٍر  نَ ُربَّ  ـــا  ــــاِري ــــَغ ــــِديِّ َوال ــــْن ــــِه ـــِر ال ـــبَ ـــْن ـــَع ـــدِّ وال ـــنِّ ـــال ب

ــٌة ــبَ ــشَّ ــ� ــَخ ُم اأَيْــــــــٍد  َخــــبـَـــْت  اإْذ  ـَهــا  ــبُـّ ـــونَـــاٍت َواأبْـــــَكـــــاِرتَــ�ــشُ ــبـــاٍت َمـــ�ـــشُ ِمـــــْن ثَـــيِـّ

:
)5(

ل بامراأة َر المعنى ثانيًة فقال يتغزَّ
َّ
وَكر

اأِرجـــــاً ِمـــْجـــَمـــراً  اإلَّ  ـــاَر  ـــنَّ ال ــي  ــِل ــَط ــ�ــشْ تَ ــاَل  ــ�ــشَ ـــَرْت ِمــــْن يَــَلــْنــُجــوٍج لـَـــُه َوَق َقــــْد َكـــ�ـــشَّ

فيها  ، وتبعه 
ّ
الّتغلبي  بن �صهاب 

ُ
اإليها الأخن�ص َق 

َ
�َصب التي  المعاني  ببع�ص  واأُعِجَب حميد 

:
)6(

ة عنَدهم؛ وذلك قوله ال�صعراُء حّتى �صارت من المعاني العامَّ

ـــا ـــنَ ـــشِ ـــاأَْر� ب ــــاَز  ــــَج ِح اأُنـــــا�ـــــصٌ ل  ـــُن  ـــح ــُبون ــاِل ــى وَمــــْن ُهــــَو غ ــَق ــْل َمــــَع الــَغــْيــِث مــا نُ

وقوُله في الق�صيدة نف�صها:

املاء. اإىل  املتقّدم  ابق 
ّ

ال�ص والفارط:  )غطط(.  الّل�صان  رواية  واأثبتُّ  اأ�صواُتهم،  وروايته:  166؛  طرفة:  ديوان    )1( 

الَغطاط: القطا.

الق�صيدة: 40، البيت: 18.  )2(

)3(  ديوان عدّي بن زيد: 100.

الق�صيدة: 27، البيتان: 2، 3.  )4(

الق�صيدة: 41، البيت: 3.  )5(

ليات: 206. واحلجاز: احلاجز، وانظر َتَداُوَل هذا املعنى عند ال�صعراء يف خزانة الأدب 222/6 و32/7. )6(  املف�صَّ
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ــا ــَه ــُل َو�ــشْ ـــان  ك ــيَــاُفــنَــا  اأَ�ــشْ ــَرْت  قــ�ــشَّ ـــاِرُبواإْن  ــــَن نُـــ�ـــشَ ــــِذي ـــوِم الّ ـــق ــــى ال ـــا اإل ُخـــَطـــانَ

:
)1(

ن وَنَظُمهما في ق�صيدٍة ُمْفَتِخراً بقومه، فقال
ْ
ي
َ
فاأخذ حميد هَذْيِن المعَني

ــا ــنَ ــنَ ــْي بَ يَـــْحـــُجـــُز  لَــْيــ�ــصَ  اإْذ  ِخــْلــتُــنَــا  ـــُرومـــا  ـــَواِط ـــَخ ال ـــيُّ  ـــِن ـــُق ال اإلَّ  ــــَدا  ــــِع ال وبَـــيـــَن 

بالُخطا وال�ّشيِف  يِف  بال�شَّ الُخَطا  ــُل  ــشْ ــُروَو� قــا�ــشِ ــيــِف  الــ�ــشَّ ذو  ــيــَف  الــ�ــشَّ اأنَّ  ـــنَّ  َظ اإذا 

ــا ــنَ لَ ـــــا  وَم ــاِء  ــش ــ� ــف ــال ب نـَـــَزلـْـــنـَـــا  اأْن  ـــــى  ـــَواِجـــُراإل الـــ�ـــشَّ الـــــّرَمـــــاُح  اإلَّ  ـــٌل  ـــِق ـــْع َم ِبـــــِه 

هما من الأَخن�ص، فقد ا�صتخدم الأخن�ص  ن اللََّذْيِن ا�صتمدَّ
ْ
ي
َ
ولكنَّ حميداً طّور هذين المْعَني

ِل ال�صيوِف بالُخطا ليدّل على �صجاعتهم، فجعل حميٌد البطَل ي�صل �صيَفه بخطوه  �صورَة و�صْ

اه من �صّدة َهْول 
َ
ِتِه، وَخوٍف ِلَما َير ة اأخرى، فهو بين اإقداٍم لقوَّ

ّ
ة وي�صل َخْطَوه بال�صيف مر

ّ
مر

 اإذ جعل قومُه 
َ

ع المعنى الثاني ر عّما كان َيْعهُده؛ وو�صَّ يف قد ق�صُ
َّ

المعركة، حتَّى ظنَّ اأّن ال�ص

 منها وهو �صالُحهم.
ٌ
نوا بما هو خير  تح�صَّ

ْ
يقيمون في اأر�ٍص ل ح�صوَن بها؛ لأنَُّهم

 ومن المعاني التي اأخذها عن غيرِه من ال�صعراء فتاأنَّق فيها ما جاء في �صعر امرئ القي�ص اإذ 

:
)2(

يقول

ــِوٌل ــْح ُم َدبَّ  ــو  ل ـــْرِف  الـــطَّ ــَراِت  ــشِ ــا� ــَق ال ـــــــِب مــنــهـــــا لأَثَّــــــَرامــن  رِّ َفــــــْوَق الإِتْ ــــَن الــــــذَّ ِم

ة، وجعل الّذّر يوؤّثر 
ّ
ة والثانية َخْلقي

َّ
ن: الأولى ُخُلِقي

ْ
ن مختلَفَتي

ْ
فجمع امروؤُ القي�ص بين �صفَتي

:
)3(

ِدها، فاأخذه حميد وتاأّنق فيه فقال
ْ
في جلدها حين يدبُّ فوق ُبر

ـــاً ـــاِري ـــشَ رُّ � ـــــــذَّ ـــُح ال ـــِب ـــ�ـــشْ ـــو يُ ـــٌة ل ـــَم ـــعَّ ـــنَ ــــاُم ــْت َمـــــَداِرُجـــــُه َدَم ـــا نــ�ــشَّ ـــِده ـــْل ــى ِج ــل ع

مها اأْن لو �صارت �صغاُر  مة، وبلغ بها تنعُّ ٌب َوِثيق؛ فهي منعَّ
َ
ن بينهما �َصب

ْ
فجمع بين �صفَتي

�َصَح الّدم َر�ْصحًا قلياًل في موا�صِع اأقداِمها.
َ
الّنمل على جلدها َلر

:
)4(

ُه
َ
ر

َ
ومن ذلك اأي�صًا قوله َيْذكر ِكب

الق�صيدة: 33، الأبيات: 9-7.  )1(

ديوان امرئ القي�ص: 68.  )2(

الق�صيدة: 69، البيت: 78.  )3(

)4(  الق�صيدة: 69، البيت: 8.
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ــٍة ــحَّ ــشِ � بــعــَد  ــــي  ــــِن َرابَ قـــد  ـــِري  بَـــ�ـــشَ ــااأَرى  ــَم ــَل ــشْ ــ� َوتَ ــحَّ  تَــ�ــشِ اأْن  َداًء  ـــبـُــَك  وَحـــ�ـــشْ

عف والهرم، و�صرب لذلك مثاًل ب�صعف  ّحة وال�صالمة يوؤّدي اإلى ال�صَّ اأي: اإّن ُطوَل ال�صّ

عراء في القديم والُمْحَدث في معناه،  ب�صره؛ وقال الخالديَّان في هذا البيت: »قد اأكثرِت ال�صُّ

فما فيهم اأحٌد اأتى به اإلَّ دون بيت حميد، وهو قوله: )البيت(، هذا بيٌت قد َجَمع مع �صّحة 

ْن قبَله فقد زاد عليه؛  المعنى جودَة الّلفظ وح�صَن التق�صيم وَمالَحَة الَكالم، واإِْن كان اأخذه ممَّ

لأنَّ النَّمر بن تولب اأّول َمْن اأتى بهذا المعنى في قوله:

ـــَداً ــالمــِة َجـــاهــــ ـــــــــْوُت َربِّــــــي بــالــ�ــشَّ داُءوَدَع ـــالمـــُة  الـــ�ـــشَّ فــــــــاإذا  ـــي  ـــِن ـــحَّ ـــشِ ـــ� ـــيُ ِل

ابُن  ونقل   ،
)1(

واأجود و�صفًا« اأح�صُن كالمًا  فبيُت حميٍد  َل؛  الأوَّ كان  واإن  البيت  وهذا 

المُة 
َّ

َحُة وال�ص ا�ٍص: »قال ر�صوُل اهلل : لو لم يُكْن لبن اآدم اإّل ال�صَ
َّ
ع�صاكر ب�صنده اإلى ابن عب

، ولي�ص 
)2(

 فقال: )البيت(«
ّ
لكفاه بهما داًء قاتاًل. قال الهيثم: فاأخذه حميد بن ثور الهاللي

األفاُظه  �صول ، واإن كانت 
ّ
اأْن ياأُخَذ معنى البيت من بيِت الّنمر اأومن حديث الر َعٍد 

ْ
َتب

ْ
بُم�ص

اأقرَب اإلى الحديث.

؛ 
ّ
هنا ن�صُّ ابِن ع�صاكر على م�صدٍر من م�صادِر معاني �صعر حميد وهو الّدين الإ�صالمي

ّ
 وينب

 
ّ
ها من الّتراث الجاهلي اإذ نجد في ن�صيج �صعره ما يوؤّكد ذلك، فاإلى جانب المعاني التي ا�صتمدَّ

:
)3(

ة، وذلك مثل قوله
ّ
نرى خيوطًا من المعاني الإ�صالمي

ــى ــتَ ــَف ــْل ِل الـــمـــكـــاِرِه  ــعــ�ــصِ  ب فـــي  اهللُ  ــى  ــشَ ــ� ـــاِذُرَق ـــَح ــا يُ ـــَوْى م ـــَه ــصِ ال ــ� ــْع ـــي بَ ـــٍد وف ِبـــُر�ـــشْ

} تعالى:  لقوله  �صدًى  البيت  فهذا 

ُهه من اأ�صياَء كثيرٍة، فكذلك 
َ
ه المرُء اأو يكر

ُّ
، فكما اأّن اهلَل تعالى ذكر �صيئًا ُيِحب

)4(
{

�ْصَد في بع�ص المكاره، وما ُيْحَذر في بع�ص ما ُيْهَوى.
ّ
َجعل حميٌد الر

)1(  حما�صة اخلالديني 37/1.

)2(  تاريخ دم�صق 341/5، وانظر الكامل: 284، والإعجاز والإيجاز: 145.

الق�صيدة: 33، البيت: 3.  )3(

البقرة: 216/2.  )4(
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:
)1(

ومثل ذلك اأي�صًا قوُله يفتخر بقومه

ـــُدوَن لَــه ْعـــيَـــا الـــحـــا�ـــشِ ــــُب اأَ ـــدُّ اأَْغــــَل ـــَج تـَــْغـــِيـــْيـــُروال اهلِل  ـــِق  ـــْل ـــَخ ِل ولـــيـــ�ـــصَ  َحــــــــْوًل، 

رثاء  في  قوله  وكذلك   ،
)2(

{ } تعالى:  قوله  ِمن  �ٌص 
َ
ُمْقَتب الّثاني  طر  فال�صَّ

:
)3(

عثماَن

ــــــَذِوي الأَلْــــبــــاِب َمـــْوِعـــَظـــٌة اأُِفـــُكـــوافـــي َذِلــــُكــــْم ِل ــٍة  ــاع َط اأَْو  ــــَدًى  ُه ـــْن  َع ــٌر  ــْعــ�ــشَ َم اإْن 

 
َّ
. وقد مر

)4(
{ �ص من قوله تعالى:{

َ
ف�صطره الأّول ُمْقَتب

َزْت في ق�صيَدِته هذه ُبروزاً 
َ
ة َبر

ّ
 والألفاظ الإ�صالمي

َ
بنا في الحديث عن رثائه لعثماَن اأنَّ المعاني

ة في الحديث عن الحكمة في 
ّ
، و�صبق اأن وقفنا على بع�ص هذه المعاني الإ�صالمي

)5(
حًا وا�صِ

.
)6(

�صعره

 
ّ
الجاهلي التُّراث  من  ة  َتَمدَّ

ْ
الُم�ص العنا�صر  فيه  تمتزج  حميٍد  �صعر  ن�صيج  كان  فقد  واإذاً 

بما  ز 
ّ
تتمي �صعره  في  وردت  التي  ة 

ّ
الإ�صالمي العنا�صر  وهذه  الجديدة،  ة 

ّ
الإ�صالمي بالعنا�صر 

مين من اأهل البادية، وهي الُو�صوح والإيجار 
َ
ر ة في �صعر الُمَخ�صْ

ّ
ز به المعاني الإ�صالمي

ّ
تتمي

�صاطة.
َ
والب

ها من   التي وردت في �صعره لم تكن مقت�صرًة على المعاني التي ا�صتمدَّ
َ

 غير اأنَّ المعاني

 والّدين الإ�صالمي وبيئة البادية التي عا�ص فيها، بل وردت فيه مجموعٌة من 
ّ
ال�ّصعر الجاهلي

المعاني الجديدة التي اخترعها فاأخذها ال�صعراُء عنه؛ فمن ذلك ما اأ�صار اإليه ابن قتيبة فقال: 

ا �صبق اإليه قوُله في الإبل: »وِممَّ

ــٍد َغ ــَحــى  �ــشُ ِوْرُدُهـــــــنَّ  ـــوا:  ـــالُ َق الـــَقـــوُم  ــــــُروُقاإَذا  ـــى ِوْرُدهـــــــــــــنَّ ُط ـــتَّ ــــَن َح ــــْق ــــَواَه تَ

الق�صيدة: 35، البيت: 5.  )1(

)2(  الروم: 30/30.

الق�صيدة: 53، البيت: 14.  )3(

)4(  الزمر: 21/39.

)5(  انظر احلديث عن )الرثاء( يف الف�صل الرابع.

)6(  انظر احلديث عن )احلكمة( يف الف�صل الرابع.
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:
ُ
وقال اآَخر

ــٍد َغ ــَحــى  �ــشُ ِوْرُدُهـــــــنَّ  ـــوا:  ـــالُ َق الــقــوُم  ِع�َشاُء«)1)اإِذا  ـــــــــنَّ  ِوْرُدَه ـى  حــتَـّ تـَـــَواَهــــْقــــَن 

 :
)2(

ًة
َ
ام وقد �َصِمُع ُمَغّنيًه فار�صي  في تعليقه على قول اأبي تمَّ

ُّ
ولي ومن ذلك اأي�صًا ما ذكره ال�صُّ

ــــْن ــــِك ـــا ولَ ـــهــــ ـــي ـــاِن ـــَع ــــْم َم ـــــ ــــه ــاولَــــــــْم اأْف ــاَه ــَج ــشَ � ــــْل  ــــَه اأَْج ـــْم  ـــَل َف َكـــِبـــِدي  َوَرْت 

بُن  ًا �صاَقُه و�صجاه حميُد 
ّ
اأَْعَجمي اأنَّ  الَمعنى وزعم  َنَطَق بهذا  َمْن  ُل  : »واأوَّ

ّ
ولي ال�صّ فقال 

ثوٍر، اإّل اأّنه و�صف �صوَت حمامٍة:

ــا ـــ ــاوؤه ــنَ ــــُكــــوُن ِغ ــــــى يَ ـــا اأّنَّ ـــَه ـــُت لَ ـــْب ـــِج ــاَع ــَم ــا َف ــَه ــِق ــِط ــْن ــَم ـــْر ِب ـــَغ ـــْف ــاً ولــــم تَ ــَح ــي ــشِ ــ� َف

ــْوِتــهـــــا �ــشَ ـــُل  ـــْث ِم ــــُه  لَ ـــوَراً  ـــُق ـــْح َم اأََر  ـــــْم  ـــاَولَ ـــَم ـــَل ـــَحـــزيـــِن واأَْك ـــْل ـــــــــَوى ِل ـــــــنَّ واأَْج اأََح

ِمثُلهـا ـــوَم  ـــي ال هـــــاَجــُه  ِمــْثــِلــي  اأََر  اأَْعَجَما«)3)َولَـــــْم  ـــْوُت  �ـــشَ ــُه  ــاَق ــشَ � ــاً  ــيّ ــرب َع َول 

فوان  اأبا �صَ اأُْعِجب بهذا المعنى ِمن و�صف حميٍد للحمامة، فاإّن  واإذا كان اأبو تّمام قد 

الأَ�َصدّي اأخذ اأبياَته في و�صفها ونظمها بوزن جديٍد، غير اأّن اآثار ال�صرقِة ال�صعريّة وا�صحٌة في 

:
)4(

اأبياته، قال اأَبو �صفوان

ــــــــــْوُح ُقـــــْمـــــِريَّـــــٍة ــىَوقـــــــــْد َهـــــاَجـــــِنـــــي نَ ــَح ــ�ــشُّ ــــْوِف ال ــــتُ ـــاِء َه ـــ�ـــشَ ـــِع ــــــــُرْوِب ال َط

ـــــَرْت ـــــاَك ـــــــٌة ب اَح ـــــــوَّ ــــــــــــُوْرِق نَ ـــــــَن ال ــىِم ـــــــــَذاِت الــَغــ�ــشَ ـــَب اأَ�ـــــشـــــاٍء ِب ـــي ـــشِ ـــ� َع

ـــــٍن لَــــَهــــا ـــــْح ـــــَل ــــه ِب ــــي ــــَل ـــــْت َع ـــــنَّ ـــــَغ ـــىَف ـــــــْد َمـــ�ـــشَ ــــا َق ـــبِّ م ــــُج ِلـــلـــ�ـــشَّ ــــيِّ ــــَه يُ

ــــــًة ــــــنَ ـــــْت زيْ ـــــيَ ـــــشِ ـــــ� ـــــــٌة ُك َق ـــــــوَّ ـــــــَط ــــــاُم َدَع اإْذ  ـــا  ــــ ـــه لَ ــــــــــْوٍح  نُ ـــــــوِة  ـــــــَدْع ِب

)1(  ال�صعر وال�صعراء: 394.

)2(  ل يرد ال�صعر يف ديوان اأبي متام ب�رسح التربيزي، وقد اأ�صار حمّقق )اأخبار اأبي متّام( اإىل ُوروِدها يف ديوانه برواية اأبي 

 القايّل، انظر اأخبار اأبي متام: 215.
ّ
علي

 ،155 الأبيات:   ،69 الق�صيدة:  وانظر   .326/1 املعاين  وديوان   83/1 املوازنة  يف  ومثله   ،215 متام:  اأبي  اأخبار    )3(

.158 ،157
يف  احلمامة  ِف  َو�صْ اأبياَت  اجلاحظ  واأن�صد  الأ�صدّي،  �صفوان  لأبي   237/2 القايل  اأمايل  يف  ق�صيدة  من  الأبيات    )4(

احليوان 199/3 ون�صبها اإىل جهم بن خلف، ابِن اأخت اأبي عمرو ابن العالء، وانظر اخلالف حول ن�صبتها يف �صمط 

:
ّ
ْت يف الع�رس العبا�صي

َ
�ص �صِّ

؛ يدّل على ذلك قوله يذكر بغداد التي اأُ
ٌّ

 عبا�صي
ٌ
الالآيل: 865. وقائل الأبيات �صاعر

َمـــْنـــِزٍل ـــَداَن يف  ـــْغ
َ
ـــب ِب ـــَحـــْت  ــاَفـــاأَ�ـــصْ ــَم

َّ
ــص ــ� ــــــــَن ال َفـــاٌت ُدَوْي

ُ
ـــر َلـــــُه �ـــصُ
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ـــا ــــ ـــه ـــَل ـــْث ِم بَـــــاِكـــــيـــــًة  اأََر  ــــــْم  ــــــَل تُـــــــَرىَف ل  ـــــا  ـــــهــــــ ـــــتُ ـــــَع َوَدْم ـــــي  تـُــــبَـــــكِّ

ــــُه ـــــلَّـــــْت ُفـــــَريـــــَخـــــاً َفـــــَطـــــاَفـــــْت لَ َدىاأ�ـــــشَ ــــــــرَّ ــــُه ِحــــــبَــــــاُل ال ــــْت ــــَق ــــِل َوَقــــــــــْد َع

ـــْت ـــَك ــــُه بَ ــــْن ـــــــَدا الــــيَــــاأْ�ــــصُ ِم ـــا بَ ــــــــــُردُّ الــــبُــــَكــــا؟َفـــَلـــمَّ َعــــَلــــيــــِه، َوَمــــــــــــاَذا يَ

ــــــِرٌم ُمــــْلــــِحــــٌم ــــــشَ ـــــــاَدُه � ــــــــــْد �ـــــــشَ ــــاِح َحــــِثــــْيــــُث الـــنَّـــَجـــاَوَق ــــنَ ــــَج ـــــوُق ال َخـــــُف

:
)1(

ه منه فقط، قال حميد
َ
 َهاُهنا من اأبياِت حميد ما اأخَذ اأبو �صفوان معاني

ُ
و�صاأذُكر

َحــَمــاَمــٌة اإلَّ  ـــوَق  الـــ�ـــشَّ ـــــَذا  َه ـــــاَج  َه ـــــا  ــَمـــاَوَم ـــــرٍّ تَــــْرَحــــًة َوتَـــَرنُـّ ــــاَق ُح َدَعـــــــْت �ــــشَ

ـــَرْت ـــاَك ـــاُء الــِعــاَلَطــْيــِن بَ ـــمَّ ــــــُوْرِق َح ــَحــَمــاِمـــَن ال اأ�ــشْ ْم�ص  ال�شَّ ــَع  َمــطــِل ـــاٍء  �ـــشَ اأَ ــيــَب  َعــ�ــشِ

ـــِه ِب ـــْت  لَـــِعـــبَ اأَْو  يـــُح  الـــرِّ ــــُه  َهــــْزَهــــَزتْ ـــااإذا  َم ـــوَّ ـــَق ُم اأَْو  ــــاًل  ــــاِئ َم َعـــَلـــْيـــِه  ــْت  تَـــَغـــنَـّ

ـــْت ِبـــِحـــْلـــيـَــًة ـــشَ ـــ� ـــْي ــــاً َولَ ــــْوق ــــٌة َط َق ــــَطــــوَّ ِدْرَهـــَمـــاُم ـــْيـــِه  ِبـــَكـــفَّ اٍغ  ــــوَّ �ــــشَ ـــْرِب  �ـــشَ ول 

ِخها:
ْ
ِف َفر وقال َبْعَد َو�صْ

ـــْم يَــــَدْع ـــَل ـــفٌّ َف ـــْقـــٌر ُمـــ�ـــشِ ــــَح لَــــُه �ـــشَ ــــي َواأَْعــــُظــــَمــــااأُِت َرِمـــيـــَمـــاً  اإلَّ  َولَــــــــَداً  ــا  ـــ ــه لَ

ـــَدْع ــاً فــلــم تَ ــَحــيَّ ــٍن �ــشُ ــ�ــشْ ــى َغ ــَل ـــاَفــــاأَْوَفــــْت َع َم ـــوَّ ـــَل ـــتَ ـــْجـــوهـــــــا ُم ــــٍة فــــي �ـــشَ ــــِي ــــاَك ــــبَ ِل

ــا ــهـــ ــْوِت �ــشَ ـــُل  ـــْث ِم ـــه  ل َمــــْحــــُزونـَـــاً  اأََر  ــم  ــل َواأَْكــــَلــــَمــــاف ــــوؤاِد  ــــُف ــــْل ِل واأَْدَوى  اأََحــــــــرَّ 

باأبيات حميد  كبيراً  تاأثُّراً  تاأّثر  اأبا �صفوان  اأَنَّ  ُك في  ال�صَّ ُيراوده  الق�صيدتيِن ل  يقراأ  وَمْن 

واأُعِجب بها.

 اأخذ بع�ص معانيه عن حميد، فيقول على ل�صان ابن 
َّ
 وَيُظنُّ اأبو العالء المعريُّ اأَنَّ القطامي

فُة  ته التي يهجو فيها امراأًة بخيلة: »وفيها ال�صّ
َّ
القارح وهو يخاطب حميداً وي�صتح�صن دالي

واحٍد،  ع�صٍر  في  لأنَّكما  �صبقك؛  يكون  اأن  يجوز  وقد  منك،  اأخذها   
َّ
القطامي َظَنْنُت  التَّي 

:
)2(

وذلك قوُلك

ٍة ـــصٍ َوِقـــــــرَّ ـــ� ـــْح بَــــهـــــــــا فـــي لَـــْيـــل نَ ــــاِرُدتَــــاأَوَّ ــُل بَ ــي ــل ــخــا�ــص والَّ َخــلــيــلــي اأبــــو الــَخــ�ــشْ

الق�صيدة: 69، الأبيات: 135، 136، 137، 139، 149، 150، 157.  )1(

الق�صيدة: 16، الأبيات: 29-26.  )2(
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ـــي ـــُدِن ـــِرِي ـــْت: تُ ـــالَ ـــَق ـــادِيـــَهـــا، َف ـــْكـــٌل بَــْيــنَــنَــا ُمــتَــبَــاِعــُدَفـــَقـــاَم يـُــ�ـــشَ اِد؟ �ـــشَ ــى الـــــــزَّ ــل ع

ــُه لَ ــْت  ــَح ــَم لَ ــِجــحــي،  ــشْ اأ� َمـــْهـــاًل،  قــــاَل:  ــا الــــَمــــَراوُداإذا  ــَه ــي ــَل ــــْم تـَـــْدُخــــْل َع ِبـــــَزْرَقـــــاَء لَ

ـــي ُمـــَلـــتَّـــٍم ـــا ف ـــَه ـــش ــِر َجـــــْوٍن اأَْخـــَلـــَقـــْتـــُه الـــَمـــَواِرُدَكــــــــاأَنَّ ِحـــَجـــاَجـــْي راأ� ــْخ ــ�ــشَّ ِمـــَن ال

:
ّ
فة نحٌو من قول القطامي هذه ال�صّ

ـــِنـــي ـــُت فــــي َطــــــلٍّ َوِريـــــــــٍح تـَــُلـــفُّ ـــْع ـــفَّ ـــَل َكـــَواِكـــِبتَ َذاِت  ـــِر  ـــْي َغ ـــاَء  ـــ�ـــشَ ـــْرِم ِط وفـــي 

ـــــى َحــــْيــــَزبُــــوٍن تُــــوِقــــُد الــــنَّــــاَر بـَــْعـــَدَمـــا ــَد الــَمــَغــارِباإِل ــشْ ــ� بَــِت الــــَجــــْوَزاُء َق ــوَّ تَــ�ــشَ

ـــٍة ـــيَّ ـــِط َم ـــــاُم  ـــــَغ بُ اإلَّ  ــــا  ـــــ ــــه َراَع ــــا  ــــَم ــْوِت لِغـــِبَف ــشَّ ــ� ـــَن ال ــوٍر ِم ــ�ــشُ ــْح ــَم تَـــــُرْوُح ِب

ُمـــنَـــاَخـــٍة ِدَلٍث  ِمــــْن  ـــاً  ـــونَ ـــنُ ُج ــــْت  ــــنَّ ــاِحــِبَوُج ـــِع �ــشَ ـــاِج َوِمـــــْن َرُجـــــٍل َعـــــاِري الأ�ـــشَ

ـــِتـــي: ـــــوِري َونَـــاِق بْــــُت ُك ـــــْد َقــــرَّ ـــوُل َوَق ـــُق ـــي!تَ ـــِب ـــاِئ ــــْر َعـــَلـــيَّ َرَك ــــْذَع اإِلـَــــْيـــــَك َفـــــاَل تَ

.
)1(

والأبيات معروفة«

ة 
ّ
ٌة ي�صف فيها الّذئب، ويبدو لي اأنه تاأّثر فيها بعيني

ّ
 ق�صيدٌة عيني

ّ
�صي

ّ
 وفي �صعر ال�صريف الر

:
)2(

حميد في و�صف الذئب وا�صتمدَّ منها بع�ص معانيه؛ نحو قوله ي�صفه بالَحَذر

ــْت ــَق ــتَ الْ اإَذا  ـــِن  ـــَريْ ـــاِظ ـــنَّ ال ـــَن  ـــْي بَ ـــــــَراِوُح  ـــْوِم اأَْطــــبَــــاُق الــُعــيُــوِن الــَهــَواِجــِعيُ ـــنَّ ــى ال ــَل َع

:
)3(

د
ْ
فهو ماأخوٌذ من قول ُحَمي

ـــي ـــِق ـــتَّ ـــِه َويَ ـــْي ـــتَ ـــَل ـــْق ـــــَدى ُم ـــــاإْح ــُعيـَــــنَـــــاُم ب ــاِج ــاُن َه ــَظ ــْق ــَو يَ ــْه ــــــاِدي، َف ـــَرى الأَع ـــاأُْخ ِب

ُمَخاَدَعِته  من  بها حميد،  التي و�صفه  فات  ال�صّ اأبياته على معظم  في  ال�ّصريف  اأتى  وقد 

عاة، و�صرَعِتِه، وقّوة حا�ّصة �صّمه، وخروجه لالعت�صا�ص في الليل.
ّ
للر

َة معاٍن في �صعر حميد لم اأقف عليها عند من �صبقه من ال�صعراء، ووجدُتها في اأ�صعار   وثمَّ

:
)4(

بع�ص َمْن لِحقه، نحو قوله في و�صف ناقته

)1(  ر�صالة الغفران: 255.

ديوان ال�رسيف الر�صي 661/1.  )2(

الق�صيدة: 44، البيت: 35.  )3(

الق�صيدة: 51، البيت: 46.  )4(
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َدْت ــــرِّ ــى ِحــْيــَن ُج ــَل ــُك ــــي ال ــن َداِم ــُل ع ــاِت ــَق ــــنَّ نـَــِغـــيـــُقتُ ــــُه ــــاً لَ ــــان ــــْربَ ــــْيــــِر ِغ ِمــــــَن الــــطَّ

ا؛ وقال 
َ
ها وقد َدِمي

ْ
ي
َ
م الذي ي�صيل من َجْنب َتْقتاُت ِمن الدَّ فهي تطرد الغربان التي جاءت 

:
)1(

الفرزدق في مثل ذلك

ـــا ِرَحـــالـُــهـــــــا ـــَه ـــْن ـــــلَّ َع ـــا ُح ـــِب تُــــَقــــاِتــــُل لَـــمَّ ــــْن ُكــــلِّ َجـــاَِن ـــاَن ِم ـــْربَ ـــِغ ـــا ال ـــَه ـــَواِه ـــاأَْف ِب

:
)2(

وقال حميد في و�صف الِجمال

ـــْت ـــِدَع ـــاأُْق ــــَذاَرى َف ــــَع ـــنَّ ال ـــِه ـــْي لَ ــاَوَقــــاَمــــْت اإِ ــَم ــطَّ ــَخ تَ اأَْن  ًة  ــــــزَّ ِع ـــــَذاَرى  ـــــَع ال ـــــــفُّ  اأَُك

:
)3(

فهذه الِجمال ترّد اأكفَّ العذارى لأنَّها ل تريُد اأن يخِطْمَنها، وقال الفرزدق

اأَْقـــبَـــَلـــْت ــــــــــَة  الأَِزمَّ ــــا  ــــاَه ــــنَ اأََري ـــا  م ُفاإذا  ـــدَّ ـــ�ـــشَ ـــــوِه تَ ـــــُوُج اِت ال ـــــرَّ ـــــُح اإلَـــْيـــنَـــا ِب

اأي: ُتْعِر�ُص عّنا بُوجوِهها.

اأي�صًا  تاأّثر هو  اّلذين جاوؤوا بعَده، واأنَّه  اأَثراً في ال�ّصعراء  ترك  اأنَّ حميداً  لنا  ن 
َّ
يتبي  وبذلك 

 
َ

قوه، فكانت معانيهم ُذْخراً له في نظم �صعره، واأنَّ المعاني
َ
بغيِره من فحول ال�صعراِء اّلذين �َصب

مين َتْمَتِزج بالمعاني التي اكت�صبها من الإ�صالم، ومن المجتمع  الّتي اأخذها من ال�صعراء الُمَتَقدِّ

اأثَّر  ارتباطًا  حراء  بال�صَّ َتِبطة 
ْ
الُمر حياته  في  واأ�صلوبه  ة،  الخا�صّ تجرَبِته  ومن  فيه،  عا�ص  الذي 

ه المعنويّة كما راأينا، واأّثر في خ�صائ�ص �صعره الّلفظية كما  في مو�صوعات �صعِره وخ�صائ�صِ

�صنرى.

اِئ�ُص اللَّْفِظيَّة: 2- الَخ�شَ

 نقف في درا�صة الخ�صائ�ص اللفظية في �صعر حميٍد على ثالثة اأمور، وهي: المنهج الذي 

 فيها من حيث 
ّ
اّتبعه حميٌد في بناء الق�صيدة واإ�صهامه في تجديد منهجها، والجانب المو�صيقي

ة، والجانب اللغوّي فيها من حيث الألفاُظ و�صبُك 
ّ
الّلفظي نات 

ّ
ف بالمح�ص

َ
ُيْعر الأوزاُن وما 

العبارة.

)1(  ديوان الفرزدق: 557.

الق�صيدة: 69، البيت: 23.  )2(

)3(   ديوان الفرزدق: 557.
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اعتمد في  اأنَّه  اإلينا كاملًة  التي و�صلت  ل ما نالحظه في ق�صائده  فاأوَّ الق�صيدة  ا منهج   اأمَّ

بالمقّدمة  ياأتي  حينًا  فنراه  الآخر؛  بع�صها  في  عنه  وتخلَّى  التقليدي،  المنهج  على  بع�صها 

نحو  وذلك   ،
ّ
الرئي�صي اإلى غر�صه  اأخيراً  وينتقل  حلة، 

ّ
الر الحديث عن  يتناول  ثم  التقليديّة، 

:
)1(

ق�صيدته في مدح الوليد بن عبد الملك ورثاء عبد الملك

ـــٍة ـــالَ ـــبَ ـــتَ ــــي ِب ــــزِل ــــْن ــُراأبــــ�ــــشــــرُت لَـــيـــَلـــَة َم ــَه ــشْ ــ� ــيَ ـــمـــوُم َف ـــُه والــــَمــــْرُء تُـــ�ـــشـــِهـــُرُه ال

ُزوِن واأَْهــــُلــــنَــــا ــــــرُّ ــــــال ــــَرَة ِب ــــْم ــــَع ـــــــاراً ِل ُرنَ ـــوَّ ـــنَ ـــتَ ـــُم ــــَد ال ــــاَع ــــبَ بـــــالأْدَهـــــَمـــــْيـــــِن، تَ

حلة بالحديث 
ّ
ة َبلغْت ثمانيَة اأبيات، ثم مّهد للحديث عن الر

ّ
فبداأ ق�صيدته بمقّدمة غزلي

َنه وبين الوليد، وعن فقد ال�صباب والّن�صاط؛ وارتحل بعد ذلك مع اأ�صحابه، 
ْ
عن طول ال�صّقة َبي

قطعوها،  الّتي  ال�صحراء  اأو�صاِف  بع�ِص  على  ووقف  عليها،  ارتحلوا  التي  الُقُل�ص  فو�صف 

حلة 
ّ
ير؛ حّتى اإذا انتهى من الر

ّ
وخ�صَّ ناقته واأَحَد الِجماِل بو�صِف �صرَعِتِهَما وتباِريهما في ال�ص

انتقل اإلى مدح الوليد ورثاء اأبيه، بج�صٍر من الفخر باأنَّهم َيُزورون َمْن ل ُتْزري بهم زيارُته ول 

هم خائبيَن. يردُّ

جز من 
َّ
 ومن َقِبيل التزاِم المنهج التقليدّي ما نجد في �صعره من تاأثٍُّر بما طراأ على فّن الر

هه 
َّ
و�صب جز 

ّ
الر اأطال  َمْن  اأّول  كان  الذي   ،

ّ
العجلي الأغلب  يد  على  بالق�صيد  وت�صبيٍه  تطويل 

بالق�صيد، فجعله اأهاًل للتعبير عن مو�صوعات ال�صعر بوجه عام، بعدما كانت الأرجوزة عند 

ة في اأبيات ل تتجاوز الثالثة في اأغلب الأحيان، ولم  َمْن �صبقه تعبيراً عن دفقة �صعورية خا�صّ

؛ على اأّن هذا التاأّثر لم يظهر اإلَّ في اأرجوزٍة 
)2(

تكن تعبر عن اأمور مت�صّعبة كما كانت الق�صيدة

:
)4(

، ومطلعها
)3(

  اإذا �صحَّ خبر وفوده
ّ
واحدة، وهي التي وفد بها على النبي

ــَدا ــشَ ــ� ــْق ــى ُم ــَم ــْي ــَل ــشُ ــــْن � ــي ِم ــِب ــْل ـــَح َق ـــبَ ـــشْ ــــَدااأَ� تـَـــَعــــمُّ واإْن  ـــا  ـــهــــ ـــْن ِم ـــــاأً  ـــــَط َخ اإْن 

 بيتًا، واأخ�صعها للمنهج التقليدّي في تعّدد المو�صوعات، 
َ
فقد طّولها حّتى بلغت �صبعَة ع�صر

الق�صيدة: 36، البيتان: 2-1.  )1(

انظر العجاج: 214 - 217.  )2(

انظر احلديث عن )اإ�صالمه( يف الف�صل الثاين.  )3(

الق�صيدة: 21، البيت: 1.  )4(
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ٍة موَجَزٍة �صكا فيها من اأوجاع قلبه، ثم ترّحل على بعيٍر ِكناٍز فو�صفه، 
ّ
فقد بداأها بمقّدمٍة غزلي

 الدين الذي اآمن به ِمن 
َ
 ، ُمْعِلنًا طاعته والتزاَمه اأَواِمر

ِّ
 اإلى مدح النبي

ٍّ
ل بج�صٍر غزلي ثم تو�صَّ

قريب.

اإلى  َفْوراً  ويدخل  التقليدّية،  المقّدمات  عن  الأخرى  ق�صائده  بع�ص  في  يتخلَّى   ونجده 

، هذا اإذا 
َ
م حينًا، وعلى بع�ص الألفاظ التي تنا�صب غر�صه حينًا اآخر

َ
غر�صه معتمداً على الَق�ص

كان ما بين اأيدينا هو مطالع تلك الق�صائد ولم تكن لبع�صها مقدماٌت �صائعٌة؛ فعندما اأراد رثاء 

بِّ الذبائِح الُمْهداة اإلى بيت اهلِل الحرام، وبرّب العباد 
َ
مًا ِبر عثمان بن عّفان  بداأ رثاَءه ُمْق�صِ

:
)1(

الُمِنيِبيَن اإلى ربِّهم، الُمْجَتِهديَن في دعائهم وِتالوتهم، اأّنه لن ين�صى عثمان وما اأْوَله

ــاِعــِرَهــا َمــ�ــشَ فـــي  الـــَهـــَدايَـــا  َوَربِّ  ـــــي  ــُكِاإنِّ ــا�ــِص والــنُّــ�ــشُ ــنَّ ــى نُـــــُذْوُر ال َوَحـــْيـــُث تـُـْقــ�ــشَ

ـــِهـــاًل ـــتَ ُمـــْب بَــــــاَت  ـــٍب  ـــي ـــِن ُم ُكـــــلِّ  ـــِرُكَوَربِّ  ـــتَّ ــَص يَ ــ� ــْي ــو الـــِكـــتَـــاَب اجـــِتـــهـــاداً لَ ــُل ــْت يَ

اأبَــــــداً اأْولـَـــْيــــتـَـــِنــــي  الّــــــذي  ــــــِكــــــَرنَّ  اأُنْ ــواَل  ــُك ــَل َه اإَذا  ــى  ــَك ــْل ــَه ال ــــَع  َم ــــــدَّ  اأَُع َحـــتَّـــى 

بًا لرثاِء الخليفة الذي ُقِتل وبيَن َيَدْيه كتاُب اهلل. ُمُه هذا ُمنا�صِ
َ

فكان َق�ص

:
)2(

م
َ

 واإذا ما اأراد اأْن يتغّزل ِبُجْمٍل وي�صَف �صّدَة َوْجِده بها، نجده يبداأ ق�صيدته بهذا الَق�ص

ــى ــنً ــــى ِم ـــاِت اإل ـــ�ـــشَ اِق ـــرَّ ــِلَحـــَلـــْفـــُت ِبـــــَربِّ ال ــْب ــَح ال َعـــَلـــى  الــواِقــفــيــَن  َوَربِّ  ـــَفـــاً  َزفـــِي

ـــِه ِب ــــْت  ــــِدلَ ُع ـــــا  َوَم ـــا  ـــيَ ـــّدنْ ال ِلــــَي  انَّ  ُجــْمــِللَــــَو  ــَوى  ــشِ � اأََرْدُت  َمــا  ــِري  ــْي ــَغ ِل َوُجـــْمـــٌل 

ة َتَعلُّقه بهذه المراأة. ُنه من �صدَّ
ِّ
ي
َ
ب
ُ
ُب ما �َصي وهذا الق�صم ُيَنا�صِ

فات  خول اإِلى هجائها مبا�صرًة بمجموعٍة من ال�صّ  وعندما اأَراَد هجاَء امراأٍة بخيلٍة اختاَر الدُّ

:
)3(

والألفاظ القويّة، التي تقّدم �صورًة لقبح اأخالق هذه المراأة، فقال

ــي ِحـــَمـــاَرَهـــا ــشِ ــ� ــْخ ــــــــاُء، تَ ـــراً لــَديْــَهــا الــَجــاَلِمــُدِجـــِلـــبَّـــانَـــٌة، َوْرَه ـــْي ِبــِفــي َمــــْن بَــَغــى َخ

مات التقليديّة ق�صيدته التي بداأها بو�صف الّناقة   ومن الق�صائد التي تخلَّى فيها عن المقدِّ

الق�صيدة: 53، الأبيات: 3-1.  )1(

الق�صيدة: 54، البيتان: 1، 2.  )2(

الق�صيدة: 16، البيت: 1.  )3(
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:
)1(

وولدها

ــَجــْت ــ�ــشَّ ــِة نَ ــنَ ــي ــِف ــا كــالــ�ــشَّ ــَه ــْن ـــْهـــبَـــاَء ِم َعــِديــُدهــاَو�ـــشَ ــهــراً  �ــشَ َزاَد  ــى  ــتَّ ح ـــحـــوَل  ال بـــه 

 بغير مذكوٍر… قال حميد بن ثوٍر في اأّول 
َ
ِمر فقد قال ابن قتيبة: »ومن الخت�صار اأْن ُت�صْ

.
)2(

ق�صيدٍة: )البيت( اأراد: و�صهباَء من الإبل«

:
)3(

ومن ذلك اأي�صًا ق�صيدته

ــا ــَه ــاِم ــَم ــَل تَ ــب ــ�ــَص ق ــي ــع ــي ال ــشِ ــ� ــْم عــــاِزُعواأَغـــبـــر يَ تَــــَهــــاَدى بـــه الــــتُّــــْرَب الـــريـــاُح الــــزَّ

مات في عدد من ق�صائدِه يدلُّ على اأنَّه  ٍد عن الُمَقدِّ
ْ
وهذا الذي لحظناه من َتَخلِّي ُحَمي

لم يكن دائمًا يلتزم المنهَج التقليدّي الذي يعتمد على بدء الق�صيدة بالمقّدمات قبل الو�صول 

، بل كان يبداأ بغر�صه اأحيانًا دون التفاٍت اإلى هذه المقّدمات، وقد اأ�صهم 
ّ
اإلى الغر�ص الرئي�صي

حميٌد بذلك في تطوير منهج الق�صيدة العربية، والتمهيد اأمام �صعراء الع�صر العبا�صي لإ�صقاط 

المقّدمات التقليديّة، وال�صتعا�صة عنها بالمطالع القوية وببراعة ال�صتهالل، مع َمْن اأ�صهم في 

.
)4(

ذلك

 في 
َ
 وقد اأّدى هذا التخلي عن المقّدمات التقليدية في بع�ص �صعر حميد اإلى اإ�صهام اآخر

ة، اإذ جعل عدداً من الق�صائد التي �صبقت الإ�صارُة اإليها مخت�صًة 
ّ
تجديد منهج الق�صيدة العربي

 عدداً من المو�صوعات، فبع�ُص هذه الق�صائد 
ُّ
بمو�صوٍع واحٍد بعدما كانت الق�صيدة ت�صم

ة 
ّ
ثاء، وهي الكافي

ّ
ل فيها بُجْمٍل، وبع�صها مخت�صٌّ بالر ة الّتي يتغزَّ

ّ
مي مخت�صٌّ بالغزل، وهي الالَّ

ة الّتي هجا فيها المراأة البخيلة.
ّ
الي ها للهجاء، وهي الدَّ الّتي رثى فيها عثماَن ، وبع�صُ

معروٌف  موروٌث  منهج  وهو  عات،  المقطَّ منهج  هو   
َ
اآخر نهجًا  حميد  �صعر  في   ونجد 

يَن، غير اأنَّنا نالحظ كثرَة هذا المنهج عند حميد اإذا ما قارنَّاها بالمقّطعات عند 
ّ
عند الجاهلي

الق�صيدة: 17، البيت: 1.  )1(

ال�صعر  وكتاب   ،182 الطوال:  ال�صبع  الق�صائد  و�رسح   ،217 الكامل:  يف  ومثله   ،226 القراآن:  م�صكل  تاأويل   )2(

ف يف نقد ال�صعر: 354. 454/2، واملُْن�صِ
الق�صيدة: 44، البيت: 1.  )3(

انظر العجاج: 379.  )4(
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ين، ول نجد من الأدّلة ما يدعونا اإلى ال�صّك في اأنَّها اأبعا�ُص ق�صائَد كاملٍة؛ اإذ 
ّ
ال�صعراء الجاهلي

لي�ص في م�صادرنا اأبياٌت لحميد على اأوزانها وقوافيها، فتكون فيها اإ�صارٌة اإلى اأنَّها قد تكون 

:
)1(

عات في الغزل ذاُت المطلع ِمْن ق�صائَد كاملٍة؛ فمن هذه المقطَّ

ـــَقـــٍة ـــَويْ �ـــشُ يَـــــــْوَم  ـــَت  ـــي ـــِق لَ ـــِن  ـــْي ـــتَ ـــلَّ ال ــــِل الأَْوَعـــــــــــاِلاإِنَّ  ــــعــــاِق ــــاِن ِب ــــِمــــَع ــــــْو تُــــْل لَ

:
)2(

عة ومنها اأي�صًا المَقطَّ

ـــا ـــَدن ـــْع بَ تَــــبَــــّدلْــــَت  ــــــْد  َق اأْن  ـــٍة  ـــل ـــائ ـــُلوق ـــواِئ ـــَغ ـــُد ال ـــي ـــَم ـــا ُح ـــا ي ــــَك عـــنَّ ــــْت ــــالَ وَغ

:
)3(

عة والمقطَّ

ــراً ــِع ــشْ ــ� ُم كــنــُت  لأْن  اأَهـــُلـــوَهـــا  َم  ــــرَّ ــــَج ِمتَ ـــَجـــرُّ ـــــَذا الـــتَّ ـــا، يـــا ُطــــــْوَل َه ـــَه ـــونـــاُ ِب ُجـــنُ

:
)4(

ومن مقّطعاته في الهجاء ذاُت المطلع

ــٍك ــال ــــا ابــــنـَـــُة م ــــَه ــــْراآتَ ـــْت ِم ـــَم ـــَل َدالـَـــَقــــْد َظ ــــدَّ ــــَج تَ األَّ  الــــــِمــــــْراآَة  ـــــــِت  َلَم ــــاَ  ــــَم ِب

:
)5(

وُمَقّطعته

ــــا ــــاَءنَ ـــوا ِدم ـــلُّ ـــِط ـــــُم َكـــيـــَمـــا تُ ـــــتُ ـــــاَولْ ـــِلاأََح ـــاِف ـــَغ ِب لَـــيـــ�ـــصَ  ـــــاهللُ  ف ـــوا  ـــُل ـــِف ـــْغ تُ َواأْن 

:
)6(

ر والتَّملُّح َعٌة في التَّندُّ وله مقطَّ

َقـــ�ـــشـــاوؤُه ــــــقٌّ  َح اهللَ  ـــــــاأنَّ  ب ــــْدُت  ــــِه ــــشَ َرقـــيـــُع� ـــــِريَّ  ـــــاِم ـــــَع ال ــــَع  ــــي ب ــــرَّ ال واأَنَّ 

:
)7(

واأُخرى في الحكمة

ــــى ــــتَ ــــَف ــــال ـــــــــْل ب ـــــــــَوكَّ ــــــــــْم يُ ــــــــــْو لَ ــــــْملَ ــــــَع ــــــنِّ وال ــــــالمــــــُة  ــــــ�ــــــشَّ ال اإلَّ 

الق�صيدة: 57، البيت: 1.  )1(

الق�صيدة: 60، البيت: 1.  )2(

الق�صيدة: 66، البيت: 1.  )3(

الق�صيدة: 19، البيت: 1.  )4(

الق�صيدة: 56، البيت: 1.  )5(

الق�صيدة: 43، البيت: 1.  )6(

الق�صيدة: 72، البيت: 1.  )7(
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:
)1(

حاب
َّ

واأُخرى في و�صف ال�ص

ــٍر ــهَّ ــشَ ــ� اأَغــــــــرَّ ُم
َ
ـــــى  ـــاَولـَــــَقـــــْد نـَــــَظـــــْرُت اإل ـــونَ ـــِة ُع ـــَل ـــي ـــِم ـــَخ ـــال ــــَن ِب ــــشَّ ــــَو� ــــٍر تَ ــــْك ِب

التقليدّي  المنهَج  يلتزم  فهو  ق�صائده،  اإن�صاء  في  �صبٍل  ثالَث  ي�صلك  راأينا حميداً   وهكذا 

ئ ق�صيدًة طويلًة خاليًة من المقّدمات التقليديّة، اأو لينهج   لين�صِ
َ
حينًا، ويتخّلى عنه حينًا اآخر

جز في ع�صره.
َّ
عات، كما راأيناه يتاأّثر بالتطّور الذي اأ�صاب فّن الر  هو نهج المقطَّ

َ
نهجًا اآخر

 والجانب الّثاني الذي نقف عنده في درا�صة الخ�صائ�ص اللَّفظية ل�صعر حميد هو الجانب 

القائم  اإيقاعه  اّتحاد  تعتمد على  مو�صيقية،  ال�صعر �صيغٌة  اأنَّ �صيغَة  المعلوم  فمن   ،
ّ
المو�صيقي

على نظم الكالم وفقًا لأوزان ال�صعر المعروفة، وتعتمد اأي�صًا على اّتحاد القوافي وحركاتها، 

ُع هَذْيِن 
َ
يغة المو�صيقية لل�صعر العربي، ثم َيْتب وهذان الأمران هما الأ�صل الذي تقوم عليه ال�صّ

ن، وهي 
ْ

نه منهما زيادًة في الُح�ص ة الُمَتَكوِّ
ّ
يغة المو�صيقي الأمريِن اأمور اأخرى ُت�صفي على ال�صّ

ة.
ّ
نات اللفظي

ّ
ما �صّماه البالغيون في الع�صر العبا�صي بالمح�ص

َنْعِطف على  ثم  �صعره،  ا�صتخدمها في �صياغة  التي  بالأوزان  الجانب  درا�صة هذا   ونبداأ 

 ما ُيالَحُظ في اأوزانه وقوافيه، ولن نطيل الوقوف على الأوزان والقوافي لأنَّ وجودهما 
ّ
اأهم

الماألوف  اأو خرج عن  ال�صاعر  فيه  �َصّذ  اإلَّ على ما   فيهما 
ُ
ُيْنَظر ال�صعر �صربُة لِزٍب، فال  في 

 فاإنَّ وقفتنا الطويلة �صتكون على ما نجد في �صعره من عنا�صر ُتْغِني ُمو�صيقا 
َّ
والواجب، ومن َثم

ة.
ّ
نات اللفظي

ِّ
ون بالمح�ص

ّ
اه البالغي عر مّما �صمَّ ال�صِّ

ه المجموَع لدينا هي �صتٌة فقط من بحور ال�صعر 
َ
 وبحوُر ال�ّصعر التي نظم عليها حميد �صعر

 
َ
اأَكَثر فقد  عليها،  يَن 

ّ
الجاهلي ال�صعراء  نظم  كثر  التي  ها 

ُ
نف�ص البحور  وهي  المعروفة،   

ّ
العربي

، ونظم َع�ْصراً 
)2(

عة عًا وثالثيَن ق�صيدًة ومقطَّ
ْ
ِمْثَلهم من النَّظم على البحر الطويل، فنظم عليه �َصب

الق�صيدة: 74، البيت: 1.  )1(

هي ذوات الأرقام: 2-6، 8،  12-17، 19-20، 22-24، 32-34، 38-39، 42-44، 46-48،  و51-50،    )2(

.69 ،66 ،61-59 ،56-54
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 ،
)4(

المتقارب على  و�صبعًا   ،
)3(

الب�صيط على  وثمانيًا   ،
)2(

جز
ّ
الر على  وثمانيًا   ،

)1(
الكامل على 

.
)5(

و�صّتًا على الوافر

 ما يلفت انتباَه الّناظر في �صعر حميد هو بع�ُص ال�صطراب في اأعاري�ص بع�ص 
َّ
 ولكّن اأهم

:
)6(

ق�صائده، َفِمْن ذلك ما جاء في قوله

ــــا ــــهـــــ ــــبَ ــــاَلِع َم اإلَّ  ــــــَرْت  ــــــيَّ ــــــَغ ــــــتَ ـــــــْن َجــــــْونــــــٍة َظـــهـــــــِرَف ـــــاً ِم ـــــشَ � ـــــرَّ ـــــَع َوُم

ـــا ِبـــــــَداِر ُمـــقـــاَمـــٍة ـــَه ــــصَ الـــثّـــَقـــاُب لَ ــــِر� ــــــــِرُع ـــــٍر ِوتْ ـــــائ ـــــَظ ــــــَن نَ ــــــْي ـــــيِّ بَ ـــــَح ـــــْل ِل

فقد جاءت عرو�ص البيت الثاني تاّمًة على وزن )ُمَتَفاِعُلن(؛ وهي العرو�ص الأولى من 

ل التي جاءت َحّذاَء على وزن )َفِعُلْن(؛ وهي العرو�ص  الكامل، فخالفت عرو�ص البيت الأوَّ

بًا من عيوب 
ْ
ن، وعدُم اللتزام ُيَعدُّ َعي

ْ
ي و�صَ

ُ
الّثانية من الكامل، وكان ينبغي اأْن يلتزم اإحدى الَعر

.
)7(

، كما قال التبريزّي
ٌ
ى اإقعاداً، والبيُت ُمْقَعداً، وهو في �صعر الَعِرب كثير مَّ َ

ال�صعر، وُي�ص

:-
)8(

ومن الُمْقَعد اأي�صًا ما جاء في قول حميد - كما اأن�صده عدٌد من العلماء  

ـــٍر ـــي ـــِب َك ُكـــــــلَّ  نَّ  واإِ ــــــْرُت  ــــــِب َك ــــــــي  ــــُراإنّ ــــتُ ــــْف ـــــلُّ ويَ ـــــَم ـــــــِه يَ ـــــنُّ ِب ـــــَظ ــــا يُ ِمــــمَّ

البيت  هذا  عرو�ِص  من  فَنَق�صْت  )ُمَتَفاِعُلْن(،  وزن  على  تاّمٌة  كلِّها  الق�صيدِة  فاأعاري�ُص 

النُّوُن و�َصَكَنت الاّلُم ف�صارت )ُمَتفاِعل( اأو )َفِعالُتْن(؛ وذكر التبريزيُّ هذا ال�صرَب ِمن الُمْقَعد 

هي ذوات الأرقام: 28-29 و36 و40 و52 و57 و70 و74-72.  )1(

هي ذوات الأرقام: 7 و9-10 و14 و21 و63 و68 و76.  )2(

)3(  هي ذوات الأرقام: 17 و25-27 و35 و41 و49 و53.

هي ذوات الأرقام: 1 و30-31 و37 و64-65 و67.  )4(

هي ذوات الأرقام: 11 و45 و58 و62 و71 و75.  )5(

الق�صيدة: 29، البيتان: 1، 2.  )6(

الوايف يف العرو�ص والقوايف: 253-252.  )7(

18، والتعازي  95، وتاأويل م�صكل القراآن:  َد بهذه الرواية يف ال�صعر وال�صعراء:  10. واأُن�صِ 36، البيت:  الق�صيدة:   )8(

اأنَّ  على  التنبيه  من  بّد  281، ول  والعمدة:   ،79 القّزاز:  67، و�رسائر  التنوخي:  القا�صي  وقوايف   ،280 واملراثي: 

يَفت فيما بعُد؛ لأنَّ  ب وروايته: ».. كل كبيٍة..«، ونرّجح اأنَّ هذه الّتاء اأُ�صِ
ْ
رواية منتهى الطلب خاليٌة من هذا الَعي

�صائر م�صادر البيت اأْجَمعت على روايته ُمْقَعداً.
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:
)1(

وا�صت�صهد عليِه بقول ال�صاعر

ــــٍر ــــْي ــــِن ُزَه ــــِك ب ــــاِل ـــِل َم ـــتَ ـــْق ــــَد َم ــــْع ــــبَ ـــــَب الأَْطـــــَهـــــاِراأََف ــــو الـــنّـــ�ـــشـــاُء َعـــــَواِق ــــْرُج تَ

:
)2(

ومن الإقعاد في �صعره اأي�صًا ما جاء في ق�صيدته

ــــِب الـــِحـــْبـــ�ـــصِ ــــاِن ــــَج ـــــاُر ِب ي ـــــدِّ ــــِن ال ــــَم ــصِِل ــ� ــْق ــنِّ ــال ب ــــاِت  ــــاَج ــــَح ال ِذي  ـــّط  ـــَخ ـــَم َك

اأبياٍت  اأربعة  اأنَّ  ، في حين 
)3(

)َفِعُلْن( اَء على وزن  اأبياتها جاءت َحذَّ اأعاري�َص معظم  فاإنَّ 

:
)4(

خرجْت اإلى العرو�ص التاّمة، وهي

ــا ـــ ــه ــاأَنَّ ــــى الـــُحـــُمـــوِل َك ــــــاِء ِبــــَجــــاِنــــبَــــْي َحــــْر�ــــصَِولـَـــَقــــْد نـَـــَظــــْرُت اإل ــــــشَ ــــــــُر الأَ� ُزَم

ـــٍل ـــاَلِئ ُخ ـــاِء  ـــبَ ِظ اأو  َوْجـــــــَرَة  ـــصِ  ـــ� َوْح ــــْن  ــصِِم ــ� ــْل ــَخ وال الأوَراِق  ـــى  ـــَل َع ـــَرْت  ـــَم ـــشَ �

ــــا ــــَع وِل اأُ ــرِة  ــي ــش ــ� ــع ال ِمـــــَن  ــــــِن  ــــــَراأَيْ اَم ـــصِاإنَّ  ـــ� ــــ ـــَوه ــــــصِ وال ــــــرا� ـــصِ الأع ـــ� ـــقُّ ـــنَ ـــتَ ِب

ـــــــــٍة ـــحـــراِء فــــي َداِويَّ ــــِم الـــ�ـــشَّ ــــَعــــاِئ ـــا َكـــــتـَــــواُهـــــِق الـــنُّـــْمـــ�ـــصَِكــــنَ ـــَه ـــنَ ـــَحـــ�ـــشْ ـــْم يَ

قًة في عدٍد من الم�صادر، 
ّ
على اأنَّه ل بدَّ من التنبيه على اأنَّ اأبيات هذه الق�صيدة وردت متفر

وهذا يعني اأنَّ هذه الأبيات التي جاءت عرو�صها تاّمًة ربَّما كانت من ق�صيدٍة اأخرى، بيَد اأنَّني 

ِن اآخريِن من 
ْ
َعي لم اأ�ْصَتبِعْد كوَن هذا عيبًا في ق�صيدٍة واحدٍة؛ لأّني وجدت هذا العيَب في مو�صِ

 في �صعر العرب.
ٌ
�صعره، ولأنَّه كثير

م والميم، ولم ياأِت في �صعره من  اء والالَّ
ّ
نًة كالر

ّ
 وجاءت قوافي حميد في الغالب �صل�صًة لي

َعة اأبيات على روّي الجيم، وق�صيدٌة لم  ة الم�صالك اإلَّ اأرجوزتاِن ق�صيرتان وِب�صْ
َ
القوافي الَوِعر

اد، وق�صيدٌة لم يتجاوز ما وجدناه   بيتًا على روّي ال�صَّ
َ
يتجاوْز ما وجدناه من اأبياتها ت�صعَة ع�صر

 بيتًا على الكاف الم�صمومة؛ ولم يرد �صيٌء من عيوب القافية عند حميد 
َ
من اأبياِتها �صّتَة ع�صر

:
)5(

رّي، وهو حيث يقول
ْ
ي ة الُق�صَ مَّ ل في اأبيات ُمَتناَزعٍة بينه وبين ال�صّ اإّل في مو�صعين؛ الأوَّ

)1(  الوايف: 253. والبيت للربيع بن زياد العب�صي؛ وانظر �رسح احلما�صة للمرزوقي: 992.

الق�صيدة: 40، البيت: 1.  )2(

)3(  وجاءت عرو�ص البيت الأول حّذاء م�صمرًة على وزن )َفْعُلن( ب�صبب الت�رسيع فيه.

الق�صيدة: 40، البيت: 14، 11، 16، 19.  )4(

الق�صيدة: 39، البيتان: 2، 3.  )5(
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ـــُخ الـــُقـــَرى ـــاَم ـــا َك ــــَن َم ــــْدِريْ ـــا يَ الـــَعـــَمـــاِر�ـــصِاأُولــــئــــَك َم ِرئَـــــــاُت  ــا  ــَه ــي ف ـــٌب  ُعـــ�ـــشُ َول 

ــُه ــنَ ــْخ ــِب ــطَّ يَ ـــم  ل ـــحـــِريَّ  ـــب ال ــَمــَك  الــ�ــشَّ ــــم يـَـــاأُْكــــْلــــنـَـــُه َوْهـــــــَو يـَــاِبـــ�ـــصُول  ـــاً ول َطــــِريَـّ

ى عند  ، وهذا ُي�صمَّ  الأبيات مك�صورُة الرويِّ
ُ
فجاء بروّي البيت الثاني م�صمومًا، و�صائر

علماِء الَعرو�ص بالإقواء، وهو عيٌب من عيوب القافية.

:
)1(

والثاني في اأبياٍت ُمَتناَزعٍة بينه وبين عدٍد من ال�صعراء، ومطلُع الأبيات هو

ــْم ــُك ــــِذي اأهـــــَدى لَ ـــيَّ َعـــَلـــى الَـّ ـــِن ــــوا بَ ــــنُ ــــُم ِبـــــُديـُــــوِناأَثْ ــــُك ــــْع ــــْرِج ــــــــْم يُ ُجـــــــــُزراً َولَ

:
)2(

وياأتي بعده بيتان على الّنون المك�صورة، ثم ياأتي هذا البيت

ــا ــَه ــِل ــْث ـــي ِم ـــَلـــَهـــا ف ـــي ِمـــْث ـــِط ـــْع ــــــاَن يُ ــــا َك َمـــْجـــنُـــوُنَم اأْو  الـــِخـــيـــِم  ـــــُم  ـــــِري َك اإلَّ 

 على الُنون الم�صمومة، وهذا اإقواٌء اأي�صًا، والإقواء يوؤّدي اإلى الَخَلِل في 
ُ
وبعده بيٌت اآخر

، ول نجد في �صعر حميد الذي 
َ
وّي بين بيٍت واآخر

ّ
مو�صيقا ال�ّصعر ب�صبب اختالِف حركة الر

تحّقْقنا ن�صبَته اإليه �صيئًا من ذلك.

 ومع هذا فتلك العيوُب التي وقفنا عليها في اأوزان �صعر حميد وقوافيه تبقى قليلًة جّداً، 

ى  ُي�صمَّ مّما  فيه  نجد  ما  العناية  هذه  ومن  ب�صعره،  عنايته  اإلى  ترجع  قّلَتها  اأنَّ  في  ريَب  ول 

ز في �صعره، 
ّ
ٍن، وهي تتمي

ْ
ة التي ُتْغني مو�صيقاه، وتزيده ح�صنًا على ُح�ص

َّ
نات اللفظي

ِّ
بالمح�ص

ة و�صدر الإ�صالم، بال�صالمة من التكّلف الذي نجده عند كثيٍر من 
ّ
ز في �صعر الجاهلي

ّ
كما تتمي

يَن عفَو الَخاطر 
ّ
ين والإ�صالمي

ّ
ين وَمْن َتالهم؛ اإذ كانت تاأتي في اأ�صعار الجاهلي

ّ
ا�صي

َّ
ال�ّصعراء العب

ِرفًا، ولم يكونوا يعرفون مع   منهم ل يكاُد يِجد عنها َم�صْ
َ
دون ا�صتدعاٍء، حتَّى َلَكاأنَّ ال�صاعر

ون منذ و�صع ابن المعتّز )296 هـ( كتاب البديع.
ُّ
ي ذلك م�صطلحاِتها التي عرفها العبا�صِ

نات الِجنا�ص الذي ياأتي في هذا البيت اأو ذلك دون تعّمد، ولذلك لم 
ّ

 فمن هذه المح�ص

:
)3(

نجد في �صعره �صيئًا من الجنا�ص التاّم اإلَّ في قوله

الق�صيدة: 73، البيت: 1.  )1(

الق�صيدة: 73، البيت: 4.  )2(

الق�صيدة: 3، البيت: 6.  )3(
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ــي ــِن ــَراَع ــِن َظـــْبـــٌي َف ــْي ــبَ ــَداِع ال ــــَرى ِبــانــ�ــشِ ـــَن يـَــْنـــَعـــُبَج ـــْي ـــبَ ــــَق ال َوَمـــــــرَّ ُغــــــــَراٌب َحــــقَّ

ن( الثانية، واأراد بها الِفراق.
ْ
ي
َ
ل، و)الب ن( الأولى، واأراد بها الَو�صْ

ْ
ي
َ
فجاَن�ص بين )الب

:
)1(

 تاّم، كقوله
َ
وجاء ما بقي من الجنا�ص عنده غير

ـــَرٍة ـــْظ ــُت َونَ ــْع ــِم ــشَ ــى َفـــــْوٍت � ــَل ـــْوٍت َع ــــْد َعـــــاَد اأَْدَهــــَمــــاَو�ـــشَ ـــا والـــلَّـــيـــُل َق ـــَه ـــتُ ـــَداَرْك تَ

ْوت( و)َفْوت(.  فجان�ص بين )�صَ

:
)2(

وقوله

ــٍل ــاِئ ــشَ ــ� ِل ــــاً  ــــَع َرْج َردَّ  ــــاً  ــــَع َربْ اأنَّ  ــــــْو  ـــاَولَ ـــَم ـــهَّ ـــَف ـــتَ لَ اأو  ــــــَع  بْ الــــــرَّ اإلـــــــيَّ  لـَــــــــَردَّ 

فجان�ص بين )َرْبعًا( و)َرْجعًا(. 

:
)3(

وقوله

ـــٌة ـــِويَّ ـــْل ـــــُه ُع ــــْت لَ ـــنَـــا َهــــبَّ ــــْوُت الـــ�ـــشَّ ــــشَ ـــِر� ـــِف ـــْق ـــٍب ُم ـــْه ـــشَ ـــ� ـــــُه ِب ـــــيَ ـــــاِل ْت اأََع َهــــــــزَّ

ه(.
َ
ت(، وبين )ُعْلوّية( و)اأعالي ت( و)َهزَّ

َّ
فجان�ص بين )َهب

ا�صتدعاًء؛ لأنَّ  اإليها  امع لالإ�صغاء 
َّ

ال�ص اأُُذَن  اأنَّ هذه الأمثلَة وما �صواها ت�صتدعي   ول �َصكَّ 

َتكثِر ال�صاعر منه 
ْ

ما اإذا لم َي�ص
َّ
َر وياأخُذها ِبِه نوٌع من التَّطريب، ول�صي

َّ
ن المكر الأُُذَن ت�صَتْح�صِ

 عليه.
َ
اأو َي�صَتْكِرِه ال�صعر

در، وهو  ف عند البالّغييَن برّد العجز على ال�صّ
َ
ة ما ُيْعر

َّ
 وفي �صعره من العنا�صر المو�صيقي

ب 
ْ
ر ة لهذا ال�صَّ

ّ
، وترِجُع القيمُة المو�صيقي

)4(
ا ذكرته في �صائره« »اأْن تذُكر في اآخر البيت ممَّ

ر والطرب له، غير اأنَّه يزيد على الجنا�ص 
َّ
اإلى ما ترجع اإليه قيمُة الجنا�ص من ا�صتح�صان المَكر

ة 
َّ
اخلية المتمّثلة بالتَّكرار، وبين المو�صيقا الخارجي باأنَّه ُيْحِدث تاآُلفًا وتراُبطًا بين المو�صيقا الدَّ

ر من الألفاظ اأو الحروف في قافية البيت 
َّ
المتمّثلة بالقافية، وذلك عندما يجعل ال�صاعر الُمَكر

الق�صيدة: 69، البيت: 10.  )1(

الق�صيدة: 69، البيت: 3.  )2(

الق�صيدة: 28، البيت: 1.  )3(

ا: 51، وانظر م�صادره. َيَ ِّ
)4(  احلّلة ال�ص
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:
)1(

َر عبارًة كاملًة كما في قوله
ِّ
ِبُقها؛ فمن ذلك اأْن ُيَكر

ْ
وما َي�ص

ــــــْوَم عــاِقــٍل ـــَوى يَ ـــَه ـــْل ـــٌب ِل ـــْي ـــــــَت َجـــِنـــْيـــُبَفــــاأَنْــــَت َجـــِن ـــِر اأنْ ـــي ـــنِّ ـــاِد ال ـــشَ ـــ� َويـَـــــــوَم ِن

:
)2(

وقوله

ـــٍم ــــْن اإ�ـــشَ ــاِر بــالــَعــْلــيَــاِء ِم ـاِريَـــا ُمــــِوِقــــَد الـــنَـّ ـــَد الــنَـّ ـــْوِق ـــا ُم ــمــاً يَ ــَق َقــــْد ِهـــْجـــَت ِلــــْي �ــشَ

:
)3(

ر لفظًا واحداً ل عبارًة كاملًة، كما في قوله
ِّ
ومنه اأْن ُيكر

ــراً ــَج ــْح َم ـــَهـــا  اإلَـــْي ــى  اَْغــ�ــشَ اأْن  ــُت  ــْم ــَم ــَه ـــــِه الــَمــْحــَجــُرَف ـــــْي ـــا يُــــوؤْتَــــى اإِلَ ـــَه ـــُل ـــْث ـــِم َولَ

 ياأتي في اآخره ما ي�صترك معها في الماّدة الّلغوية التي 
َّ
وقد تاأتي الكلمة في �صدر البيت ثم

:
)4( ا منها، نحو قوله في َقَتَلِة عثمان بن عّفان ا�صُتقَّ

ــيَــًة ـــمـــاً وَمــْعــ�ــشِ ـــْل ـــــــِه ُظ ـــاِفـــِكـــي َدِم �َشَفُكواالـــ�ـــشَّ ــْم-  ــِه ــيِّ َغ ـــْن  ِم ُهــــُدْوا  -ل  َدٍم  اأيَّ 

ـــٍة ـــُرَم ـــْح َوَم ــــقٍّ  َح ِذي  ــِر  ــْت ــشِ � ــواوالـــَهـــاِتـــِكـــي  ــُك ــتَ ـــيَـــاِعـــِهـــْم َه ــْتــٍر َعـــَلـــى اأ�ـــشْ ــــــاأَيَّ �ــشِ َف

:
)5(

وقوله

ــراً ــِع ــشْ ــ� ُم ـــُت  ـــْن ُك لأْن  ـــا  ـــوَه ـــُل اأْه َم  ــــَجــــرَّ ِمتَ ـــا ُطـــــوَل هــــذا الـــتَّـــجـــرُّ ـــاً ِبـــَهـــا، ي ـــون ـــنُ ُج

ُيثيران  ـ  در  ال�صّ العجز على  الجنا�ص ورّد  اأي  ـ  ة 
ّ
المو�صيقي العنا�صر  ربان من  ال�صّ  فهذان 

ة للق�صيدة؛ اإذ َتِرد الكلمة 
ّ
ِفُد المو�صيقا الخارجي

ْ
ة التي َتر

ّ
اخلي في البيت جّواً من المو�صيقا الدَّ

اآخره  في  اأو  منه   
َ
اآخر مو�صٍع  في  َد  يتردَّ اأن  ُث �صداها 

َ
يلب ل   

ّ
ثم البيت،  َح�ْصِو  في  العبارة  اأو 

فت�صتح�صنه الأُُذُن.

ى بالإعنات اأو بُلزوِم ما ل يلزم، وهو اأن   ومن عنا�صر مو�صيقا ال�ّصعر عند حميد ما ي�صمَّ

الق�صيدة: 2، البيت: 45.  )1(

الق�صيدة: 27، البيت: 1.  )2(

الق�صيدة: 36، البيت: 8.  )3(

الق�صيدة: 53، البيتان: 6، 7.  )4(

الق�صيدة: 66، البيت: 1.  )5(
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:
)2(

، كقوله
)1(

يلتزم في قوافيه ما ل يجب التزاُمه من الحروف، ويكون في بيتين اأواأكثر

ــــٍة ــــَداَم ــــُم ـــــاِرٌب ِب ــــي �ـــــشَ ـــــــــلُّ َكـــــاأَنِـّ ـــُباأََظ ـــي ـــَن َدِب ـــي ـــاِرِب ـــشَّ ـــ� ــــاِم ال ــــَظ ـــي ِع ـــا ف ـــَه لَ

ـــا ـــاَءَه ـــاَب َم ـــشَ ــــْهــــَوٍة � ــا َق ــيَّ ــَم ــُح ــــــوِد ال ـــــُروِم َربـــيـــُبَرُك ـــــُك ـــــْن َعـــــَقـــــاَراِء ال ـــا ِم ـــَه ِب

ــوُفــَهــا يـَـ�ــشُ ـــِوّي  ـــَغ ال بـــاَت  ــْت  ــَف ــوِك ــتُ ــشْ ا� ــُباإذا  ــي ــِب ــِم َط ــي ــِق ــشَّ ــ� ـــاَء ال ـــشَ ـــ� ــا َجـــ�ـــصَّ اأْح كــم

ديف وهو الياء، وهذه الباء غير لزمٍة.
َّ
فاْلَتَزم الباء قبل حرف الر

:
)3(

وكذلك قوله

ــُب ــَل ــْط َم ــلَّــَف  تَــ�ــشَ ــــْد  َق لــــَدْهــــٍر  ــــْل  َه َم�ْشَعُباأَل  ــيِّ  ــَح ال ـــَوى  نَ ـــْن  ِم ــُدوٍع  ــشُ ــ� ِل ــــْل  َوَه

ــي ــِن ــَراَع ــِن َظــْبــٌي َف ــْي ــبَ ــَداِع ال ــــَرى ِبــانْــ�ــشِ ـــَن يـَــْنـــَعـــُبَج ـــْي ـــبَ ــــَق ال َوَمـــــــرَّ ُغــــــــَراٌب َحــــقَّ

فالتزَم العيَن قبل الباء.

:
)4(

ومن ذلك اأي�صًا قوُله

ـــِه ـــالِئ بَ ــــْن  َع الـــَفـــتـَــى  ـــَك  ثْ ـــدِّ ـــَح يُ ــــْم  لَ ــُرْهاإَذا  ــشِ ــا� ــع ــــْن يُ ــى َم ــتَ ــَف ــي ال ــِل ــْب ــــــاَك ِبـــَمـــا يُ اأتَ

ــِوي ــتَ ــْح ـــا كـــاَن يَ ـــْوِت َم ـــَم ــــــَل ِعـــْنـــَد ال ــُرْهَوَزايَ ــشِ ــرا� ــشَ ــِه � ــْي ــَل ــى َع ــَق ــْل ـــــاأَْن لَـــْم تـُــَكـــْن تُ َك

امع 
ّ

ن ال�ّصعر؛ لأّن اأُُذَن ال�ص يَن بين الروّي والتاأ�صي�ص، وهذا اللتزاُم من َمحا�صِ فالتزم ال�صِّ

ًا في المو�صيقا 
ّ
وّي اّلذي ُيَعدُّ ركنًا اأ�صا�صي

ّ
ر في اآخر البيت حرَف الر

ّ
تنتظر من ال�ّصاعر اأْن يكر

وّي باأٍخ اأو اأََخَوْين قبَله زاَد في الأُُذن ح�صنًا.
ّ
ة للق�صيدة، فاإذا ما �َصَفَع حرَف الر

ّ
الخارجي

د  ة هو الّت�صريع؛ وهو اأْن يق�صِ
ّ
ٍب اآخر من العنا�صر المو�صيقي

ْ
ر ونقف عند حميد على �صَ

اِع الثَّاني في الوزن والروّي والإعراب، 
َ
ر اع الأّول كاآخر الِم�صْ

َ
ر ال�صاعر اإلى َجْعل اآخر الِم�صْ

ق�صائِدهم  مطالَع  ال�صعراُء  يجعل  ما  غالبًا  اإذ  كثيراً،  غيره  و�صعر  �صعره  في  هذا  ورد  وقد 

ة: 203 - 204.
ّ
)1(  جواهر البالغة: 407، وانظر �رسح الكافية البديعي

الق�صيدة: 2، الأبيات: 48-46.  )2(

الق�صيدة: 3، البيتان: 5، 6.  )3(

الق�صيدة: 34، البيتان: 12، 13.  )4(
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، وجاء هذا في 
)2(

اأثناء الق�صيدة اأّن الت�صريَع اأح�صن ما يكون عندما يرد في  ؛ غير 
)1(

عًة
َّ
م�صر

:
)3(

�صعر حميد ِمراراً، فِمْن ذلك ما جاء في ق�صيدته ذات المطلع

ُب ــرَّ ــُغ َف َف�ُشْعبَى  ــْلــَمــى  �ــشَ ِمـــْن  ــْفــُح  الــ�ــشَّ ـــَرُبَعــفــا  ـــْط ـــَن تَ ـــْح ـــَمـــا لُ ــــاٍح ُكـــلَّ ــــْرِق َجــــنَ ــــبَ َف

:
)4(

ثم قال بعَد اأبياٍت

ــُب ــَل ــْط َم ــلَّــَف  تَــ�ــشَ قـــد  ــــٍر  ــــَدْه ِل َهــــْل  َم�ْشَعُباأَل  ــيَّ  ــَح ال ـــَوى  نَ ـــْن  ِم ــُدوٍع  ــشُ ــ� ِل ــــْل  َوَه

:
)5(

وكذلك ما جاء في ق�صيدٍة مطَلُعها

ــى ــنً ــــى ِم ـــاِت اإل ـــ�ـــشَ اِق ـــرَّ ــِلَحـــَلـــْفـــُت ِبـــــَربَّ ال ــْب ــَح ال َعـــَلـــى  الـــَواِقـــفـــيـــَن  َوَربِّ  ــاً  ــف ــي َزف

 :
َ
ثم قال بعد بيٍت اآخر

ُجــْمــِل َعـــَلـــى  ـــمُّ  ـــِل تُ اأْم  ـــاًل  ـــْم ُج ــِلاأَتَـــْهـــُجـــُر  ــَو�ــشْ ـــُة ال ـــاِذبَ ـــِق َج يْ ـــرَّ وُجـــْمـــٌل َعـــيُـــوُف ال

اأُُذنه  تتلّهف  َء 
ْ
الَمر اأنَّ  اإلى  وطرافُته  ة 

َّ
المو�صيقي العنا�صر  من  ال�صرِب  هذا  ُن 

ْ
ُح�ص  ويرجع 

ن تكراِر حرف الروّي الذي تنتظره في قوافي الأبيات، فاإذا بال�ّصاعر َيْفَجوؤُها بهذا 
ْ

اإلى ح�ص

ِريع ولزوم ما  الحرف في اآخر الم�صراع الأّول من غير ميعاد؛ وهذا هو َوْجُه ال�صبه بين التَّ�صْ

ه.
ُ
ل يلزم، اإذ يجعلنا ال�صاعر نلتقي بما لنتوقَّع لقاَءه ول ننتِظر

في  يوؤّثر  ًا 
ّ
مو�صيقي جماًل  له  تتيح  �صعره  في  يرد  مّما  وغيرها  ة 

ّ
المو�صيقي العنا�صر   فهذه 

 بها اأّول وهلٍة غالبًا ما عدا الت�صريَع، وهي ل�صكَّ تاأتي تابعًة للمعنى 
َ
المتلّقي دون اأن ي�صعر

المراد، ُم�صاِهمًة في اإي�صاحه وحيويّة َنْظِمه.

 والجانب الثالُث الذي نقف عنده في درا�صة الخ�صائ�ص اللفظية ل�صعر حميد هو اللُّغُة التي 

ا�صتخدمها؛ من حيث بناُء األفاظها و�صبك عباراتها، ويمكن للمرء اأن ي�صّنف هذه الخ�صائ�ص 

ى، واإذا كان يف و�صطها م�رسَّعًا،  ق فيه �رسط الت�رسيع وكان يف مطلع الق�صيدة مقفًّ وَن البيت اإذا حتقَّ
ّ
ي العرو�صي )1(  ُي�صمِّ

قون بني ذلك، انظر: �رسح الكافية البديعية: 188.
ِّ
ون ل ُيفر

ّ
والبديعي

قانون البالغة: 128.  )2(

الق�صيدة: 3، البيت: 1.  )3(

الق�صيدة: 3، البيت: 5.  )4(

الق�صيدة: 54، البيت: 1.  )5(
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في عدد من الأمور، هي: كثرة غريب اللغَة، والحفاظ على عدد من األفاظها، والتوليد في 

ف في قواعد النحو.
ّ
ف فيها، ثم الت�صر

ّ
اأبنيتها واألفاظها، والت�صر

ُهوا عليها منذ القديم؛ فقد نقل اأبو اأحمد 
َّ
 فاأّما كثرُة غريب اللغة في �صعره فاإّن العلماء تنب

واة والعلماُء: َمْن اأراد الغريب فعليه ب�صعر 
ُّ
 قوَله: »تقول الر

ّ
الع�صكرّي ب�صنده عن الأ�صمعي

ُهَذيل وَرَجز روؤبة والعّجاج، وهوؤلء يجتمع في �صعرهم الغريب والمعاني، وَمْن اأراَد الغريَب 

ّمة، وَمْن اأراد الغريب ال�صديَد الّثقة ففي �صعر ابن ُمْقبٍل 
ُّ
في �صعر الُمْحَدث ففي اأ�صعاِر ذي الر

واة 
ّ
والر فالعلماء   .

)1(
»…

ّ
الُعَقيلي وُمَزاِحم  اعي 

ّ
والر الهاللي  ثور  بن  وحميد  اأَحَمر  وابن 

�صعر حميد  يرد في  الّثقة«،  باأّنه »�صديُد  اأحَدها  فون  َي�صِ اأق�صام،  ثالثة  اإلى  الغريَب  مون  َيْق�صِ

ء 
ْ
ٍع ُدْوَن َتَكلٍُّف، فتجي

ْ
وعدٍد من ال�صعراء، ولعلَّهم يريدون بذلك اأنَّه ياأتي في اأ�صعارهم عن َطب

اأنَّها   ُّ
اأَدقَّ تعبيٍر، ل ُيَح�ص ر عن المعاني المراَدة 

ِّ
َعْت لها، فتعب اأمِكَنِتها التي ُو�صِ األفاُظهم في 

ْت ا�ْصِتْجالبًا.
َ
ا�صُتْجِلب

مُ عمومًا بالو�صوح لول 
 حميد َتتَّ�صِ

َ
 بنا في درا�صة الخ�صائ�ص المعنويّة اأنَّ معاني

ّ
  وقد مر

كثرُة الغريب في �صعره، واأنَّ هذا الغريَب تتفاَوُت كثرُته بين مو�صٍع ومو�صٍع، وبين ق�صيدٍة 

واأُْخرى، واأنَّ هذه الألفاظ -واإْن كانت غريبًة في نظرنا- لم تكن كذلك عند حميد وعند 

َتخِدُمونه في حياتهم 
ْ

ة؛ اإذ كانت هذه الألفاظ مّما َي�ص اأبناء ع�صره، واأبناء البادية منهم خا�صّ

عًا ل تَكلُّفًا.
ْ
َطب

َل ي�صعر  وهَو  الغريب  بالّلفظ  ياأتي  كان  بل  �صعره،  في  اَب 
َ
الإِْغر ُيريُد  يُكْن  َلم  د 

ْ
 َفُحَمي

فًا ي�صعب 
ُّ
ف في تراكيب بع�ص الألفاظ ت�صر

ّ
 اإلى الت�صر

ّ
بغرابته، ولذلك �صنرى اأنَّه اإذا ما ا�صُطر

ة لّلفظ، فيزول 
ّ
يغة الأ�صلي َتَدّل به على ال�صّ

ْ
ه على اأَ�صله، فاإّنه ياأتي في البيت نف�صه بما ُي�ص

ُّ
التنب

في  الأعجميُة  الألفاظ  قّلِت  اأي�صًا  ولذلك  ف؛ 
ّ
الت�صر ذاك  اإليه  ي  يوؤدِّ الذي  الغمو�ُص  بذلك 

ًا ِلما يحّقق له 
ّ
اج الذي �صعى اإلى الغريب �صعيًا ُيكثر من ذلك ن�صبي �صعره، في حين كان العجَّ

)1(  املَ�صون يف الأدب: 169، وانظر العجاج: 406.

Homaid_Bin_Book.indb   204 7/11/10   2:36 PM



205

:
)2(

؛ فمن الألفاظ الأعجمية التي جاءت في �صعر حميد ما ورد في َقْوله
)1(

من اإغراب

ًة ـــــدَّ ِع ِزْدَن  ـــا  م ــــتَــــاَريْــــِن  بــــاإِ�ــــشْ ــــنَّ َجـــِنـــيـــُبثَــــمــــاٍن  ــــُه ـــــى مــــا لَ ـــــرانَ ــــــــــَدْوَن ُق َغ

: »وقال اأبو �صعيٍد: �َصِمعُت العرُب تقوُل  فالإ�ْصَتاُر في العدد: هو الأربعة، قال الأزهريُّ

.
)3(

ُبوُه وقالوا: اإ�صتار«
َ
ة ِجهار، فاأَعر

َّ
لالأربعِة: اإِ�صتار؛ لأَنَّها بالفار�صي

:
)4(

ومن ذلك اأي�صًا ما جاء في قوله

ـــاً ب ـــدَّ ـــَه ـــــــاً ُم ـــــــوان ـــــــا اأُْرُج ــــْرَن اأمَّ ــــيَّ ــــَخ ــاتَ ــَم ــتَّ ــَخ ــُم ـــاّلَط الـــــِعـــــَراِق ال ـــِج ـــشِ ـــــــا � واأَمَّ

 
ّ
فار�صي وهو  الأحمر،  بغ  ال�صّ على  الأ�صل  في  وُيْطَلُق  قانية،   

ٌ
ُحْمر ثياٌب  فالأُرجواُن 

ُح على الَهْودج، وقال ابن دريد: »وذكروا عن 
َ
جاّلط هو النََّمط اّلذي ُيْطر

ِّ
؛ وال�ص

)5(
ب

ّ
معر

ًة َعْن َنَمٍط 
ّ
ب؛ وقال الأ�صمعي، �صاألُت عجوزاً عندنا رومي

َّ
 ُمَعر

ّ
 اأّنه قال: هو رومي

ّ
الأ�صمعي

.
)6(

ُط�ص« فقلُت: ما ت�صّموَن هذا؟ فقالت: �صجالَّ

:
)7(

وكذلك ما ورد في قوله

ُخفِّهـا ــِر  ــ�ــشِ ــْن َم بَــْيــِن  ـــْن  ِم ــى  الــَحــ�ــشَ َماتـَــَخـــاُل  الُمَق�شَّ ــاَن  ــَرَم ــْه ــبَ وال ى  الَح�شَ ــا�ــصَ  ُر�ــشَ

 
ٌّ

 اأقلُّ من الأُرُجوان، وهو فار�صي
ُ
ٌع اأَْحَمر

ْ
ب ُفر، والأ�صُل فيه اأّنه �صِ ُم: الُع�صْ

َ
ْهر

َ
ماُن والب

َ
ْهر

َ
والب

.
)8(

ٌب
َّ
ُمعر

:
)9(

ومثله ما جاَء في قوله

انظر العجاج: 398 - 403.  )1(

الق�صيدة: 2، البيت: 60.  )2(

ب: 90، والّل�صان والّتاج )�صرت(.
َّ
تهذيب اللغة 382/2، ومثله يف املعر  )3(

الق�صيدة: 69، البيت: 61.  )4(

ب: 67.
ّ
حاح والّل�صان والّتاج )رجا(، واملعر )5(  جمهرة اللغة: 500، وال�صّ

ب 
ّ
واملعر  ،572/1 احلديث  غريب  يف  والفائق   ،242  :11 اللغة  تهذيب  يف  منه  ونحو   404/3 اللغة:  جمهرة   )6(

232، والّل�صان والّتاج )�صجلط(.
الق�صيدة: 69، البيت: 117.  )7(

ب: 103، والل�صان والّتاج )بهرم(.
ّ
جمهرة اللغة 309/3 و500/3، واملعر  )8(

الق�صيدة: 51، البيت: 39.  )9(
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ــّي نـــاَزَعـــْت ــان ــوَدق ــشُّ ــ� ــاِق ال ــشَ ــ� ــــاُء الــــبُــــَغــــاِم َدُفــــــــوُقَوَمــْحــ�ــصٍ َك ــــَي جــــ�ــــشّ ــــفِّ ــــَك ِب

؛ 
)1(

بيدّي على الفيروزاأبادّي قر، وهذا مّما ا�صتدركه الزَّ : هو ال�ّصاهين اأو ال�صّ
ّ
ودقاني

ُّ
فال�ص

 
َ

لي�ص وجوه  ة  عدَّ على  اللَّغة  معجمات  في  قر  ال�صّ اأ�صماء  من  ال�صم  هذا  �صيغة  جاءت  وقد 

علي  عن  زكريّا  اأبو  »اأخبرني   :
ّ
الجواليقي قال  فقد  حميد،  �صعر  في  اّلذي  الوجُه  هذا  فيها 

ْوَذق بال�ّصين معجمًة، قال:  وَذنيق وال�صَّ ْوذنيُق، وال�صُّ
َّ

وَذاِنُق وال�ص
ُّ

ال�ص اأبيه قال:   عن 
ّ
ابن جني

ب، 
ّ
 معر

ّ
: �ُصوذانق، وقيل: �ُصوَذنوق، ُكلُُّه: ال�ّصاهين، وهو فار�صي

ّ
ووجدُت بخّط الأ�صمعي

اأنَّه  اأو  قيمَته،  بذلَك  يريُد  ه 
ُ
ب

َ
قال: واأح�ص اأي: ن�صف درهم،  �َصاَداَنْك؛  اأ�صُله:   :

ّ
اأبو علي قال 

يغة التي جاءت في �صعر حميد  . فهذه ال�صّ
)2(

كن�صف البازّي؛ و�َصْوَذٌق اأي�صًا، عن ابن دريد«

اإذا  ف بها 
ّ
ر الأ�صماَء الأعجميَة وتت�صر

ّ
تغي ما  العرَب كثيراً  بالّلفظ؛ لأّن  ٌف منه 

ُّ
اأَنَّها ت�صر اإّما 

بة، َحِفَظُه حميد في �صعره 
َّ
 من وجوه الّلفِظ بهذه الكلمة المعر

ُ
، اأو اأّنها وجٌه اآخر

)3(
ا�صتعملتها

فيما َحِفظ من الألفاظ.

 فحميد بن ثور تعّدى كثرة الغريب اإلى المحافظة على عدٍد من األفاِظ الّلغة؛ اإذ نجد في 

ة الوا�صعة؛ كالعيِن وتهذيب الّلغة 
ّ
�صعره األفاظًا لم ترْد معانيها اّلتي اأرادها في معجمات العربي

:
)4(

حاح والقامو�ص والّتاج؛ فمن تلك الألفاظ ما جاء في قوله ومقايي�ص الّلغة وال�صّ

ـــى تَــــبَــــالَــــٍة ـــل ـــاأع ـــهـــا ُمــــــــرٌد ب ــــــــــاَع ل ُجاأَط ـــــــــــــَوريُّ الـــُمـــَمـــزَّ ـــٌة والأَْح ـــريّ ـــْي ـــَم �ـــشُ

«. ولم يرد هذا 
)5(

قال اأبو عمرو ال�ّصيباني: »والأحورّي: الأ�صُود؛ وقال حميد: )البيت(

الّناعم؛ والأ�صُل  الأبي�ُص  الأحوريَّ هو  اأنَّ  َوَرَد  بل  المعجماِت،  تلك  �صيء من  في  المعنى 

ِن معًا: الأ�صود والأبي�ص، فما قاله ابن فار�ص: »الَحَوُر: �صّدُة 
ْ
ي
َ
الّلغوي للكلمة يحتمل الَمْعَني

َودَّ العيُن كلُّها مثل الّظباء، والبقر، 
ْ

بيا�ِص العيِن في �صّدة �صواِدها، قال اأبو عمرو: الَحَوُر اأن َت�ص

ْهَن بالّظباء والبقر… 
ِّ
ون؛ لأّنهّن �ُصب

ُ
ولي�ص في بني اآدم َحَوٌر، قال: واإّنما قيل للّن�صاء: ُحور الُعي

)1(  الّتاج )ال�صودق(.

ب: 252 اأي�صًا، والّل�صان والّتاج )�صندق(.
ّ
ب: 234، وانظر املعر

ّ
املعر  )2(

املُزهر 293/1.  )3(

الق�صيدة: 8، البيت: 3.  )4(

اجليم 210/1.  )5(
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ِن، 
ْ
ي
َ
، فهذا يدّل على اأّن الأحورّي يحتمل المعَني

)1(
�صُتها…«

َّ
ْرُت الّثياَب، اأي َبي ويقاُل: َحوَّ

.
ّ
ه عليه اإّل اأبو عمرو ال�ّصيباني

ّ
واإن كان المعنى الّذي اأراده حميد لم يتنب

:
)2(

ومن ذلك اأي�صًا ما جاء في قوله

ـــــــــارُع ُدونَـــهـــا ـــــــوُل وقــــد حـــــاَل الأج ـــــُرْهاأق ــــــ ـــــاه ـــا ُعــــْلــــَمــــانُــــه واأَبَ ــــ ـــه ـــبَ ـــيَّ َوَغ

يريد بالُعْلمان: َجْمَع الَعَلم الّذي هو الجبل، ولم يرد هذا الجمع في المعجمات عند ذكر 

ه عليه الَهَجِرّي في الّتعليقات والّنوادر فقال: »َعَلٌم من الجبال، والجمع 
ّ
، ونب

)3(
جموع العلم

ِمّما يكُثر في  «؛ والجمُع على وزن )ُفْعاَلن( 
)4(

اأعالٌم وِعالٌم وُعْلمان، قال حميد: )البيت(

.
)5(

ال�صم اإذا كان على وزن )َفَعل( �صحيَح العين، ولي�صت هي ولُمه من جن�ص واِحد

 في قوله:
ّ
ومنه اأي�صًا كلمة )ُمْكَدم(، بح�صب رواية اأبي عمرو ال�ّصيباني  

وا�شحاً ــِق  ــفــا�ــشِ الــ�ــشّ ذا  ِمــْنــهــا  الـــَقـــْرَم  ــاتَـــَرى  ــَدَم ــْك ـــْرِط والــــَجــــْوَن ُم ـــُق ـــوِن ال ـــَل ــاً َك ــيّ ــق نَ

«، ولم اأجد َمن 
)6(

واد، واأن�صد: )البيت(
َّ

ديد ال�ص قال اأبو عمرو: »الُمْكَدُم من الإبل: ال�صَّ

.
)7(

ْلب، اأو الغليُظ القوّي ذكر ذلك غيره؛ والُمْكَدم عند غيرِه هو: ال�صُّ

:
)8(

وكذلك كلمة )َغمى( في قوله

ــــــَد نَــــْجــــٍد ــــــْع ــــــا كــــنــــانــــة بَ ــــــنَ لْ ــــــدِّ ــــَة والــــُهــــيَــــاَمــــاوبُ ــــام ــــَه ــــى ِت ــــمَّ ــــًى ُح ــــم َغ

مّما  المعنى  ، وهذا 
)9(

ّ
ال�ّصيباني اأبو عمرو  ذكر  كما  الّنا�ص،  من  ِفَلة 

َّ
ال�ص بمعنى  هنا  فهي 

 بعه الَفر�ص 
َ

لم يذكره غير اأبي عمرو اأي�صًا، واإّنما الغمى عنَدهم هو �َصْقُف البيِت، وما ُغّطي

)1(  مقايي�ص الّلغة 115/2 - 116.

الق�صيدة: 34، البيت: 1.  )2(

انظر العني 152/2، وتهذيب اللغة 418/2، والل�صان والقامو�ص والتاج )علم(.  )3(

)4(  الّتعليقات والّنوادر 163/1.

�صذا العرف: 113.  )5(

اجليم 150/3.  )6(

تهذيب الّلغة 129/10 والّل�صان والقامو�ص والّتاج )كدم(.  )7(

الق�صيدة: 71، البيت: 1.  )8(

)9(  اجليم 20/3.
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.
)1(

ليعرَق

:
)2(

ومن ذلَك اأي�صًا حفاُظُه على �صيٍء من لغِة قومِه، وذلَك في قوله

ـــُه ـــنَ ـــي ـــــــاأنَّ َو�ـــشِ ــــــَن ُمــــــْقــــــَوّراً ك بْ ــــــرَّ ـــاوَق ـــَم ـــَج اأَْح ـــُر  ـــْف ـــُغ ال ــــــُه  راَم ـــا  م اإذا  ِبــنــيــٍق 

لغة  في  »الُمْقَورُّ   :
ّ
الأ�صمعي قال  الُمْقَوّر،  العرب في معنى   

َ
�صائر بنو هالل  فقد خالف 

.
)3(

مين، وفي لغة غيرهم: المهزول؛ قال حميد بن ثور: )البيت(«
َّ

ين: ال�ص
ّ
الهاللي

خرى من المحافظة على الّلغة، وهي ظهوُر اأََثٍر من   ونقف في �صعر حميد على �صورٍة اأُ

لهجة هذه القبيلة اأو تلك في بع�ص اأبياته، وقد اأ�صار ابُن جّني اإلى اأّن ذلك مّما يفعله ال�ّصعراء، 

ل فيه  ، فف�صّ
)4(

�ص بابًا في الخ�صائ�ص عن )الف�صيح يجتمُع في كالِمه لغتان ف�صاعداً( وخ�صّ

:
)5(

و�صرَب الأمثلَة، و�صعر حميد فيه بع�ص الأمثلة على ذلك كقوله

ــريــعــِة ُمــْكــَلــٍع ــوِف الــ�ــشّ ــي ــع ــم ــواِعــُدفـــجـــاءْت ب ُكــــفِّ الــ�ــشَّ ـــِه بــــالأَ ـــْي ـــَل ـــــْت َع اأََر�ـــــشَّ

يء  وكان القيا�ُص اأن يقوَل: ِبَمِعيف ال�ّصريعِة؛ لأّنه م�صتّق من الفعل الأجوف: عاف ال�صَّ

ُحْوَن الأجوف  حِّ يعيُفه ويَعاُفه فهو َمِعيٌف، فخالَف القيا�َص وجاَء به على ُلغة تميم الّذين ُي�صَ

.
)6(

وع وَمْديون وَمْخيوط
ُ
ي
ْ
، فيقولون: َمب

ّ
اليائي

:
)7(

ومن هذا القبيل اأي�صًا ما جاء في قوله

ــتَــَقــلَّــْت عــلــيــِهــَمــا ــــَن ا�ــشْ ــــْي ــــَوِذيَّ ـــُبَعـــَلـــى اأَْح ـــي ـــغ ــــــــــارًة وت ـــــــّدى ت ـــــــبَ ــــــاٌة تَ ــــــج نَ

َن( بفتح النون، وا�صت�صهدت به على اأنَّ فتَح 
ْ
فقد رَوى عدد من الم�صادر كلمة )اأَحوذيَّي

؛ هذا اإن كان حميد هو الّذي اأن�صده بفتح النون 
)8(

نون الّتثنية لغٌة لبع�ص العرب، وهم بنو اأَ�َصد

العني 455/8، وتهذيب اللغة 215/8، والل�صان والتاج )غمي(.  )1(

الق�صيدة: 69، البيت: 28.  )2(

)3(  الأ�صداد: 44، ومثله يف اأ�صداد ابن ال�صّكيت: 197، واأ�صداد الأنباري: 294.

اخل�صائ�ص 370/1، ومثله يف املزهر 262/1.  )4(

الق�صيدة: 16، البيت: 10.  )5(

انظر اخل�صائ�ص 260/1، واملمتع يف الت�رسيف 460/2.  )6(

الق�صيدة: 2، البيت: 62.  )7(

 /4 ل  املف�صّ و�رسح   638 وال�ّصاحج:  اهل  وال�صّ  ،62 واخلاطريّات:   ،87 الّتثنية:  وعلل   ،124/1 ال�صعر  كتاب    )8(
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واة.
ّ
ولم يكن ذلك من الر

 من 
ٌ
 واإلى جانب هذه الأمثلة الّتي حافظ حميد فيها على َعَدٍد من الألفاظ، اأو ظهر فيها اأثر

غ الألفاظ الّتي لم تذكرها معجمات 
َ
ي لهجة بع�ص القبائل، يجد المرُء في �صعره بع�صًا من �صِ

اأّن حميداً رّبما ارتجلها ارتجاًل بناًء على قّوِة ف�صاحته التي  الّلغة الوا�صعة، وهذا يدّل على 

اأربعة: راعي الإبل  َحاء من �ُصعراء العرِب في الإ�صالم  اإذ قال: »الُف�صَ  
ّ
�صهد له بها الأ�صمعي

، وكّلهم 
ّ
، وحميد بن ثور الهاللي

ّ
، وابن اأحمر الباهلي

ّ
الّنميرّي، وتميم بن مقبل العجالني

ف بالّلغة 
ّ
اإذا َقويت ف�صاحُته و�َصَمْت طبيعُته، ت�صر  

ّ
؛ ذلك »اأّن الأعرابي

)1(
من قي�ص عيالن«

باوة( م�صدراً  )ال�صّ بلفظ  اإتياُنه  ؛ فمن ذلك 
)2(

ابن جنَّي يقول  اإليه« كما  ق 
َ
ب

ْ
ُي�ص مالم  وارتجل 

:
)3(

للفعل )�صبا(، في قوله

ـــبـــاوِة اأَتّـــقـــي الــــّدوائــــُروقــــد كــنــُت فـــي بــعــ�ــص الـــ�ـــشّ ـــــدوَر  ت اأْن  واأخـــ�ـــشـــى  اأُمــــــــوراً 

، ولم تذكر 
)4(

َوًة
ْ
باًء َو�صب بًا و�صَ ّواً و�صِ

ُ
ب واً، و�صُ

ْ
ب فقد جاء في معجمات الّلغة: �صبا ي�صبو �صَ

)�صباوة( في م�صادره؛ وجاء حميد بهذا الم�صدر قيا�صًا على ورود نحو منه في كالم العرب، 

.
)5(

اوة، و�صكا �صكاوًة
َ

ا َق�ص
َ

مثل قولهم: َق�ص

:
)6(

وكذلك ما جاء في قوله

ى م�شَ مـــا  ــــاَوَل  ــــَط تَ اإذ  ــي  ــال ــي ــّل ال ــوُقِلـــُطـــوِل  ــن ــَك ُح ــن ــــاِء م ــــن ــِب والأح ــْل ــشُّ ــ� ـــي ال وف

ْلُب  ْلِب من الُهَزاِل، واّلذي في كتب الّلغة: اأَْحَنَق ال�صُّ يريُد بالُحنوِق: ُلزوَق البطن بال�صُّ

، وعليه فم�صَدُر الِفْعِل هو )الإحناق( ولي�ص )الحنوق( كما في بيت حميد؛ 
)7(

اإذا لزق بالبطن

الّنحوية  واملقا�صد   ،9 عقيل:  ابن  �صواهد  و�رسح   ،69 ال�صواهد:  وتخلي�ص   ،217 ع�صفور:  ابن  و�رسائر   141
.177/1

تاريخ دم�صق 340/5، والوايف بالوفيات 13: 193.  )1(

اخل�صائ�ص 24/2 - 25.  )2(

الق�صيدة: 33، البيت: 5.  )3(

حاح والّل�صان والقامو�ص والتاج )�صبا(. الَعني 168/7، وتهذيب الّلغة 12/ 256، وال�صّ  )4(

القامو�ص )ق�صا( و)�صكا(.  )5(

الق�صيدة: 51، البيت: 3.  )6(

)7(  العني 51/3، وتهذيب اللغة 307/8، والل�صان والقامو�ص والتاج )حنق(.
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له هو )َحَنَق( على وزن )َفَعَل( بفتح العين، 
َّ
ويبدو اأنه ارتجل هذا الم�صدر من فعل لزٍم تخي

بمعنى )اأَْحَنَق( على وزن )اأفعل(، وذلَك اأن ما جاَء في لغة العرب على وزن )َفَعل( بمعنى 

ة: اأنَّ )َفَعَل( متى 
ّ
، واأنَّ الأ�صل والقيا�َص الغاِلَب في اأوزان م�صادر الأفعال الّثالثي

)1(

ٌ
)اأَْفَعَل( كثير

كان مفتوَح العين كان م�صدره على وزن )ُفُعول( اإن كان لزمًا وعلى وزن )َفْعل( ب�صكون 

.
)2(

العين اإن كان متعّديًا

:
)3(

ومثله اأي�صًا ما جاَء في قوله

ـــيـــَن به ـــــــــوٍن، َفـــاْقـــتُـــ�ـــشِ ـــــلَّ ُديُ ــــــاَن ِح ــُكوك ــِع ــَم ي الـــَغـــِريـــَم الـــَمـــاِطـــُل ال ـــوِّ ـــَل ـــــْد يُ َوَق

الّدين:  وَمِحلُّ  ق�صاوؤه،  َوَجَب  اإذا  ُحلوًل:  َيِحلُّ  الّديُن  حلَّ  الّلغة:  كتب  في  َوَرَد  فقد 

الم�صدر  رّبما ارتجل هذا  اأّن حميداً  يعني  ؛ وهذا  الّدين ِحالًّ يرْد عندهم حلَّ  ، ولم 
)4(

اأجله

 :  َيِحلُّ ِحالًّ
ُ
َج، وحلَّ الأمر

َ
: اإذا َخر جل من اإحرامه َيِحلُّ ِحالًّ

ّ
َحْماًل على م�صدر الفعل: حلَّ الر

.
)5(

اإذا �صار َحالًل

الّلغة  األفاظ  الحديث عن حفاِظِه على  في  عليها  اّلتي وقفنا  الأمثلَة  فاإّن هذه   ومع ذلك 

وعن ارتجاله وتوليده لعدٍد من الألفاظ، تبقى اأمثلًة معدودًة قليلًة جّداً اإذا ُقْوِرَنْت بما جاء في 

�صعر العّجاج مثاًل؛ لأنَّ توليَد الّلغة والحفاظ على األفاظها الغريبة كانا يحّققان له ما اأراد من 

؛  َداأً
ْ
، في حين لم يكن ذلَك الإغراب هدفًا لحميد ول َمب

)6(
الإغراب اّلذي �َصعى اإليه في رجزه

 ُوُروُد اأمثالها 
َ
ف ت�صرفاٍت َكُثر

َّ
فه في اأبنية الألفاظ يت�صر

ّ
ولذلك نجده اإذا ما وقفنا على ت�صر

 بها؛ لأّنه اعتاَد �صماَع اأمثالها ِمْن 
ّ
في اأ�صعار العرب، وبذلك ل يجد المرء اأّي غرابٍة عندما يمر

قبل.

، وانظر 
ّ
)1(  وقد اأُلّفت يف هذا املو�صوع كتٌب عّدة منها كتاب )ما جاء على فعلت واأفعلت مبعنى واحد( للجواليقي

مقدمة حمققه: 8.

)2(  متار ال�صحاح: )و - ز( من خطبة املوؤّلف، واأو�صح امل�صالك: 111 )طبعة م�صطفى البابي احللبي، القاهرة، طبعة 

3، 1403 ه /1983 م(.
الق�صيدة: 53، البيت: 13.  )3(

حاح والّتاج )حلل(. )4(  العني 26/3، وتهذيب اللغة 435/3، وال�صّ

)5(  الل�صان والتاج )حلل(.

)6(  انظر العّجاج: 450.
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ت�صكين  المعروفة؛ من  القواعد  من  في عدٍد  الألفاِظ  اأبنية  في  فاته 
ّ
ت�صر معظُم   

ُ
 وينح�صر

ٍك، اأو تحريِك �صاكٍن، اأو و�صل همزة القطع، اأو قطع همزة الو�صل، ومن ق�صر ممدوٍد، 
ّ
متحر

، وا�صتعمال للجمع بدَل المفرد، اأو للجمع بدل المثّنى، وا�صتعمال المفرد بدل 
ٍّ
وقلٍب لفظي

الجمع، اأو المفرد بدل المثّنى؛ ول يخرج عن هذه القواعد اإل في بع�ص الموا�صع التي لجاأ 

فيها اإلى حذف بع�ص اأحرف الكلمة لل�صرورة.

:
)1(

ك �صرورًة؛ الأّول في قوله
ّ
 ففي �صعره نقف على ثالثِة موا�صَع �صّكن فيها المتحر

ـــــُه ـــــبُ ـــــراِق ــــا ر�ـــــــشـــــــاأٌ ت ـــــ ــــه ــــِن ــــْي ــــَع ــصِوِب ــ� ــْل ــشَّ ــ� ــال ـــــاِء ك ـــــشَ ـــــ� ـــُت الأَْح ُمـــتَـــَكـــفِّ

 
)2(

ن الُمنقاد، قال حميد بن َثْور )البيت(«
ِّ
ْهُل اللَّي

َّ
، َكَكِتف: ال�ص

ُ
ِل�ص

َّ
بيدّي: »)ال�ص وقال الزَّ

رورة. َن الاّلَم المك�صورة لل�صّ وعلى هذا يكون حميد �َصكَّ

:
)3(

والمو�صع الّثاني في قوله

ـــْت  ـــاَزَع ــيِّ نَ ــان ــودق ــشُّ ــ� ــاِق ال ــشَ ــ� ــــاِم َدُفـــــــوُقَوَمــْحــ�ــصٍ َك ــــَغ ــــبُ ــــاُء ال ــــ�ــــشّ ــــَي َج ــــفِّ ــــَك ِب

د الَفْتل: َمِح�ٌص، وَمْح�ٌص في ال�ّصعر، واأن�صد: )البيت( 
ّ
مام الجي قال ابن منظور: »ُيقال للزِّ

.
)4(

َفه، وهو الّزمام ال�ّصديد الَفْتل« اأراد َمِح�ص َفَخفَّ

ك في هذين المو�صعين يحتمل اأن يكوَن وفقًا لبع�ص َلَهجات العرب، 
ّ
 وت�صكيُن المتحر

ّمة َبْعَد الفتحة،  َة اأو ال�صّ
َ
ر

ْ
 بَن وائل واأُنا�صًا من بني تميم يكرهوَن الَك�ص

َ
 �صيبويه اأّن بكر

َ
فقد َذَكر

حميٍد  ت�صكيُن  هذا  ومثل  ؛ 
)5(

د وَع�صُ وَكِبد  َفِخذ  ِمن  َبَدًل  د  وَع�صْ د 
ْ
وَكب َفْخذ  فيقولون: 

ّكُن الفتحة 
َ

 وَمِح�ص، ولكّننا اإذا وقفنا على المو�صع الّثالث وجدناُه ُي�ص
َ

المك�صوَر ِمن �َصِل�ص

نون ما توالت فيه  كِّ
َ

اأّن هوؤلء العرب ل ُي�ص َفْتَحَتاِن، وقد ذكر �صيبويه  َتَواَلْت فيه  الّثانية فيما 

الق�صيدة: 40، البيت: 10.  )1(

حاح والل�صان )�صل�ص( دون اأن ي�صت�صهدا ببيت حميد. )2(  التاج )�صل�ص(، ومثله يف ال�صّ

الق�صيدة: 51، البيت: 39.  )3(

)4(  الل�صان )حم�ص(، ومثله يف التاج )حم�ص(.

)5(  كتاب �صيبويه 4/ 113 - 115.
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:
)2(

، وهذا المو�صع في قوله
)1(

الفتحتان؛ لأّن الفتح اأخّف من ال�صم والك�صر

ُفها ِن�شْ ـــْدِر  ـــِخ ال ــي  ف كــــاَن  ــا  ــّم ل ـــاَفـــَجـــْرَجـــَر  م ـــرَّ ـــَج ـــاتَ ـــــــِه م ـــــــاِت ـــٌف عـــلـــى َداأْي ـــش ـــ� ون

رورة؛ لأّن َما ُجِمَع بالألف والّتاء من الأ�صماء التي على وزن  َياِتِه( لل�صّ ف�صّكن همزة )َداأَ

َنه في الجمع واإن كانت 
ْ
كون َعي

ّ
)َفَعَلة( بفتح العين واإ�صكانها، اإذا كان �صحيَح العين، اإّنما يحر

في  اإّل  ذلك  ن  كَّ
َ

ولم ُي�ص عة،  وَق�صْ َجْفنة  جمَع  عات،  وَق�صَ َجَفَنات  نجو  الُمْفرد،  في  �صاكنًة 

.
)4(

، ولهذه الأمثلة في �صعر حميد نظائر في اأ�صعار غيره
)3(

رورة ال�صّ

:
)5(

اكن؛ الأول في قوله
ّ

ك فيهما ال�ص
ّ
ونقف عنده على مو�صعين حر

ُظـــُهـــراً ـــي  ـــِن ـــْرتَ ـــاَه َج َمـــا  اأنَّ  َدَرى  الـــُفـــوُرَولَــــــْو  ـــا  ـــه ـــابَ اأَْذن لأْلأَْت  ـــا  َم ـــــْدَت  ُع ـــا  َم

اإذا  َظْهراً:  الوادي  »�َصاَل  ابن منظور:  ، وقال 
)6(

والهاء وبفتحهما الّظاء   
ّ
ب�صم ُرِوَي  فقد 

 
َ
ْهر �صاَل بمطر نف�صه... ]و[ �صاَل الوادي ُظْهراً: كقولك َظْهراً، قال الأزهرّي: واأح�صب الظُّ

 اأجوَد؛ لأّنه اأن�صد:
ّ
م بال�صّ

ُظُهراً«)7). ــنــي  جــاهــرتَ ــا  م اأّن  درى  ـــو  ول  

ية؛ اإْذ لوكاَن لغًة لأ�صار اإليها.
ّ
وهذا يعني اأّن الحركة على الهاِء �صرورٌة �صعر

:
)8(

والمو�صع الّثاني في قوله

ــٍة ــيَ ــشِ ــ� ــْع ــَم ــــي ِب ــــِن ــــْت ــاَحـــلَّـــْيـــتـُــهـــا حـــيـــَن َرابَ ــُر�ــشَ ــهــا ُخ ــِن ــي ــْرن ــي ِع ــِن ف ــْي ــَق ــِة ال ــيَ ــْل ِمـــْن ِح

رورة؛  لل�صّ حميد  كُه 
َّ
وحر  ،

)9(
ة الف�صّ اأو  الّذهب  من  حلقٌة  اء: 

ّ
الر باإ�صكان  �ُص، 

ْ
والُخر

)1(  كتاب �صيبويه 4/ 113 - 115.

الق�صيدة: 69، البيت: 85.  )2(

ل 28/5، و�رسائر ابن ع�صفور: 85. )3(  امل�صائل الع�صدّيات: 12، واملقت�صب 192/2، و�رسح املف�صَّ

)4(  انظر مثاًل �رسائر ابن ع�صفور 84 - 87، والعجاج: 443.

الق�صيدة: 35، البيت: 3.  )5(

)6(  تهذيب اللغة: 246/6، والذيل والتكملة وال�صلة 98/3، والل�صان والتاج )ظهر(.

)7(  الل�صان )ظهر(.

الق�صيدة: 41، البيت: 9.  )8(

)9(  الل�صان والقامو�ص )خر�ص(.
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.
)1(

 في اأ�صعار غيره
ُ
ولهذْيِن المثالين في �صعره نظائر

اكن 
ّ

ك اأحيانًا، واإلى تحريك ال�ص
ّ
رورُة ال�ّصعريّة َدفعت حميداً اإلى ت�صكين المتحر  اإذاً فال�صّ

اإلى و�صل همزة القطع تارًة، واإلى قطع همزة  اأي�صًا  اّلتي دفعته  رورة هي  اأحيانًا، وهذه ال�صّ

:
)2(

الو�صل اأخرى؛ ففي قوله

ــِنــي ــُقــ�ــشُ ــْن ــــَد ا�ــشــبــحــت الأيّـــــــاُم تَ ـــِث َحـــْبـــاًل بـــعـــَد اإمــــــراِر َمـــالـــي َق ـــواك ـــنَّ ـــْقـــ�ـــصَ ال نَ

رورة،  لل�صّ قبَلها، وذلك  اكن 
ّ

ال�ص على  بحركتها  ويلقي  )اأ�صبحت(  ي�صّهل همزة  نجدُه 

:
)3(

وكذلك في قوله

اوجعني ـــَد  َق ــى  ــتَّ َح ــا  الــَعــ�ــشَ ـــُت  ـــْب َرِك لَــَقــْد  ـــاري  ــري واأظـــف ــه ــا ظ ــشَ ــ� ــَع ـــُت ال ِمـــّمـــا َركـــب

:
)4(

اكن قبَلها؛ ومثله في قوله
ّ

ّهل همزة )اأوجعني( واألقى بحركتها على ال�ص
َ

َف�ص

تَْعَجُب اأ�شبحَت  ــّدهــر  ال ــروِف  �ــش ايِّ  تـَــْرَغـــُبِمـــَن  ــَت  ــي ــشَ ــ� اأَْم ـــِر  ْه ـــدَّ ال هـــذا  اأيِّ  وفـــي 

اكن قبلها.
ّ

ّهل همزة )اأّي( واألقى بحركتها على ال�ص
َ

َف�ص

 ففي هذه الأمثلة َحَذَف حميد همزة القطع بعَد �َصاكٍن واألَقى حركتها عليه، وهو �صائٌع في 

كَتها 
َ
 وُيِلقي َحر

ّ
اأ�صعارهم، ولكّننا نجده في مو�صع اآخر يحذف الهمزة بعَد المتحرك المبني

:
)5(

عليه، وذلَك في قوله

ــا ــه ــوتَ ــش ــــكــــنَّ � ــــــٍذ ول ــــــَداِت ـــي َغ ـــل ـــْث ـــِم ــــــــاَك ــــْوُد اأَْرَزَم ــــَع ـــُه ال ـــَق ـــْف ـــو يَ ــــٌة ل ــــْول لَـــــُه َع

َ التَّاء«. وا�صت�صهد ابُن �صيَدْه 
ر

َ
قال ابن م�صافر في �صرحه: »اأراد: َغَداَة اإٍذ، َفَترَك الهمَز وَك�ص

بهذا البيت على ما جاء �صاّذاً في كالم العرب ولم يذكره �صيبويه، فقال: »ومّما جاء من ال�ّصاّذ 

 واإلقاء حركتها عليه، من ذلك 
ّ
ِك المبني

ّ
الّذي لم يذكره �صيبويه: َحْذُف الهمزة بعَد المتحر

ُن الاّلم لأّنها مبنية على  كَّ
َ

�صحاق واأُ�صامة، ُت�ص قوُلهم: قاِل �ْصاحق وقاُل �َصامة، يريدوَن: قاَل اإِ

)1(  انظر مثاًل �رسائر ابن ع�صفور: 17 - 22، والعجاج: 441.

الق�صيدة: 26، البيت: 1.  )2(

الق�صيدة: 26، البيت: 3.  )3(

الق�صيدة: 4، البيت: 1.  )4(

الق�صيدة: 69، البيت: 159.  )5(
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 ُتْلقى عليها ك�صرُة الهمزة و�صّمتُها وُتْحَذُف الهمزة، ولو كان هذا 
ّ
بة، ثم

َ
الفتح ولي�ص ِبُمْعر

َب تختلف 
َ
ٍب لم َيُجْز اأن يقوَل: َيُقوِل �ْصحاق، ول اأْن يقول: يقوُل �صامة؛ لأنَّ الُمْعر

َ
في ُمْعر

�ص، ومنهم من ل ُيلقي حركة الهمزة 
ْ
ب وَقَع اللَّب

َ
ْت حركُة الهمزة على الُمْعر

َ
حركاُتُه، فاإن اأُْلِقي

ويحذُفها البّتة، فيقول: قاَل �ْصحاق قاَل �صاَمة، والأّول اأَجود، واأّما قول حميد بن ثور، فاإّنه 

:
)1(

ين�صد

ــه ــوِت ــش � ـــُل  ـــث م لــــه  ـــاً  ـــزون ـــح م اأََر  ــــْم  ــــَل ـــاَف ـــَم ـــَج اأَْع ـــوُت  ـــش � ـــُه  ـــاَق �ـــش َعـــَربـــيّـــاً  ول 

ــــْوتَــــُه ــــّن �ــــشَ ــــك ــي َغـــــــَداِتـــــــٍذ ول ــل ــث ــم ــــــــاك ــــْوُد اأَْرَزَم ــــَع ـــُه ال ـــَق ـــْف ـــو يَ ــــٌة ل ــــْولَ لـَــــُه َع

 
)2(

اإٍذ…« اإلى  ٌة لإ�صافِتها 
َّ
ِني

ْ
َمب اإٍذ، فهي  وُيروى: كمثلي َغَداَتٍذ، والأ�صُل في هذا: غداَة 

ِر الّتاِء، وذلك باإلقاء ك�صرة الهمزة عليها وبحذف الهمزة، وهو 
ْ

َة َمْن رواُه بَك�ص يريد اأّنه َثمَّ

الأجود؛ وّثمَة َمْن رواُه بحذف الهمزة وحركتها، واإبقاء حركة البناء على الّتاء.

:
)3(

واأّما قطع همزة الو�صل فلم َيِرد اإّل في مو�صع واحد، وذلك في قوله  

ـــُرُه ـــجـــي َه ــــاُه  َكــــ�ــــشَ قــــد  اإكــــــــاٌم  ــا َوَلَح  ــَم ــنَ ــْم ــنَ ـــُه ُم ـــْن ـــــْد اإِْجــــتـَـــْبــــَن ِم ـــاً وَق ـــَراب ـــشَ �

 ما 
ُ
رورة، وهو قليٌل في اأ�صعارهم، واأكثر َن( في َح�ْصو البيت لل�صّ

ْ
َفَقَطع همزة الفعل )اْجَتب

.
)4(

يكوُن ذلَك في اأّول ال�ّصطر الّثاني من البيت؛ لأّنه مو�صع َوْقٍف

:
)5(

ونقف في �صعره على مثاٍل واحٍد من ق�صر ال�صم الممدود، وذلك في قوله

ـــْت �ـــشَ ـــَم َعـــرَّ ـــاحـــي ـــــّرا اأق ـــُم ِمـــــْن َغ ـــحِّ ـــَق ُحـــيُـــوُدهـــا يُ ــــدوٍد  �ــــشُ لــيــِل ذي  ـــْحـــَت  ت لَــــُه 

اُء، بفتح اأّوله وت�صديد ثانيه، ممدوٌد على وزن َفعالء: مو�صٌع، وقال 
ّ
 قال البكرّي: »الَغر

. وهذا يعني اأّن رواية البيت 
)6(

ى، اأو مو�صٌع اآخر«
َّ
ره: )البيت( ولعّله: ُقر حميد بن ثور َفَق�صَ

الق�صيدة: 69، البيت: 159-158.  )1(

�ص 14: 16. )2(  املخ�صَّ

الق�صيدة: 69، البيت: 116.  )3(

)4(  انظر �رسائر ابن ع�صفور: 53 - 54.

الق�صيدة: 17، البيت: 11.  )5(

اء(.
ّ
)6(  معجم ما ا�صتعجم )الغر
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 الممدود -على كلِّ حاٍل- مّما اأجمع 
ُ
 للمدود؛ وق�صر

ٌ
ُيْحَتَمل اأن يكون فيها تحريٌف ل ق�صر

.
)1(

العلماء على جوازه؛ لأّن ال�ّصاعر يرّد ال�صم اإلى اأ�صله بحذف الّزيادة منه

ع من ق�صر الممدود، في حين لم نجده يمّد   ولم نقف في �صعره على غير هذا المو�صِ

ه 
ّ
ونب القدماء،  �صعر  في  عاّمٌة  الألفاظ  في  ف 

ّ
التَّ�صر من  رب  ال�صَّ هذا  وقّلة  البّتة،  المق�صور 

 الممدود ومّد المق�صور في اأ�صعار المحدثين كثير، فاأّما 
َ
ر ي فقاَل: »على اأّن َق�صْ

ِّ
عليها الَمَعر

 الممدود يوجُد اأكثر من مّد 
َ
ر ُنِقَل عنهم، ولكّن َق�صْ اأَْهُل الف�صاحة الأولى فقليٌل ذلك فيما 

.
)2(

المق�صور«

، وذلك 
ّ
ف اآخر في اأبنية الألفاظ، وهو القلب الّلفظي

ّ
رورة حميداً اإلى ت�صر  ودفعت ال�صّ

:
)3(

ِن؛ الأّول قوُله
ْ
في مو�صَعي

وا�شتوى ــحــرب  ال ــّكــة  �ــشِ فــي  ا�شتكى  ــِلفلّما  ــْب ـــٍد َع ـــِت ـــَرا َع ـــَق ــاِن ال ــح ــْي ــشَ ـــِر � ـــْه عــلــى َظ

.
)4(

قال الّتبريزّي: »اأراد: ا�صتاَك، فقلَب، كما قالوا: انتاَق ال�صيَء اإذا هو انتقاه«

:
)5(

والّثاني قوله

ـــــــَك فـــاعـــَلـــَمـــنَّ بـــــــذاَك فــيــهـــــم ـــــــَرْونَ ــــاِر طـــــاِليَ ــــق ــــال ـــــــــُه ب ــــــــَرَب لَط ــــــــاأَْج ك

. على اأّن حميداً 
)6(

رورة يريد: طالُه طاٍل، فقلبه للحاجة، وهو مّما يفعله ال�ّصعراء في ال�صّ

اأتى في هذين المو�صعين بما ُيزيل اللتبا�ص ويدّل على الأ�صل الّذي انقلب عنه الّلفظ، فذكر 

في المو�صع الأّول )�صّكة الحرب(، وفي المو�صع الّثاني ا�صم الفاعل )طاٍل(، ولي�ص هذا مما 

يفعله الآخرون عادًة.

المثّنى،  من  بدًل  د 
َ
المفر ي�صتعمل  اأن  حميد  عند  الألفاظ  اأبنية  في  ف 

ّ
الّت�صر ومن 

)1(  انظر الإن�صاف يف م�صائل اخلالف: 745، و�رسائر ابن ع�صفور: 116.

)2(  عبث الوليد: 494.

الق�صيدة: 54، البيت: 13.  )3(

)4(  �رسوح �صقط الزند: 65.

الق�صيدة: 58، البيت: 1.  )5(

)6(  انظر مثاًل �رسائر ابن ع�صفور: 191، والعّجاج: 431.
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وذلك  المثّنى،  من  بدًل  اأو  المفرد،  من  بدًل  الجمع  ي�صتعمل  واأْن  الجمع،  من  بدًل  اأو 

في المثّنى  بدل  المفرد  ي�صتعمل  فنجده  القارئ،  على  الكالم  فيها  يلتب�ص  ل  موا�صع   في 

:
)1(

قوله

ــٍع ــب ــش ـــي كــــّل اإ� ـــــاِغ ف ــــُة الأر�ـــــش ــــَل ــــَداَخ ـــــُدُم ــــِن زوائ ــــَديْ ــــيَ ــا وال ــه ــن ـــــَن الــــّرجــــل م ِم

 فيه؛ وي�صتعمل المفرد 
َ

�ص
ْ
جل؛ لأّنه ل َلب

ّ
جلين منها واليدين، فقال: من الر

ّ
يريد: ِمَن الر

:
)2(

بدل الجمع في قوله

ــــٍم ــــ�ــــشَ ــــْع ــــــــَن عــــلــــى ِم ــــــــَويْ ـــــَواِرهـــــــــــافــــلــــّمــــا لَ ـــيـــٍب واإ�ـــــشْ َوَكــــــــــفٍّ َخـــ�ـــشِ

ـــــَدْت ـــــَج ـــــشْ � ــــا اأَ ـــــ ــــه ــــِت ــــوَل اأزمَّ ــــاُفــــ�ــــشُ ــــاِرهـــــ ــــبَ ْح
ــــارى لأَ ــــُجــــوَد الــــنَّــــ�ــــشَ �ــــشُ

ِة  ِزمَّ اأَ وَل  ُف�صُ واأَ�ْصِوَرِتهنَّ  ِهّن  واأَُكفِّ ِمِهنَّ  َمَعا�صِ على  َلَوْيَن  فلّما  »يقول:  الّتبريزّي:  قال 

.
)3(

 في الكالم«
َ

مَ وما َبْعَدُه وهو يريُد َجْمعًا؛ اعتماداً على اأّنه ل لب�ص َد الِمْع�صَ الِجمال… وَوحَّ

:
)4(

وي�صتعمل الجمع بدل المفرد في قوله

َمـــَفـــاِرقـــي ـــــــَن  راأيْ اأْن  ـــي  ـــوان ـــَغ ال ــُبَجـــَفـــانـــي  ــَه ــشْ ـــْوِن اأَ� ـــلَّ ـــُح ال ــٌغ وا�ـــشِ ــْب ــشِ ـــنَّ � ـــاَلُه َع

ُق فيه ال�ّصعر، فجَمعُه بما َحْوَلُه 
َ
اأ�ص والمو�صع اّلذي ُيْفر

ّ
يريُد: َراأَْيَن َمْفِرقي؛ وهو َو�َصُط الر

:
)5(

�ص؛ وكذلك في قوله
ْ
وذلَك لأْمِن اللَّب

ـــاتُـــهـــــــا ـــبَّ
لَ ــــــٌح  وا�ــــــشِ ـــى  ـــم ـــْي ـــَل ـــشُ � ــْجاإنَّ  ــبَ ــشَّ ــ� ـــــْن تـَـــْحــــِت ال ـــُة الأبـــــــــداِن ِم ـــن ـــيِّ

لَ

وكذلَك  َحْوَلَها؛  بما  َفَجَمَعَها  ْدر،  ال�صَّ من  الِقالدة  مو�صع  ُة 
َّ
ب واللَّ ُتَها، 

َّ
َلب وا�صٌح  يريد: 

: اإنها لح�صنة الأبدان، وقال اأبو 
ّ
نة الأبدان(، فقد قال ابن منظور: »وحكى الّلحياني

ّ
قوله )لي

 :
ّ
 جمعوه على هذا، قال حميد بن ثور الهاللي

ّ
ن: كاأّنهم جعلوا كلَّ جزء منها َبَدنًا، ثم

َ
الَح�ص

الق�صيدة: 16، البيت: 4.  )1(

الق�صيدة: 31، البيتان: 2، 3.  )2(

)3(  تهذيب اإ�صالح املنطق: 557.

الق�صيدة: 3، البيت: 8.  )4(

الق�صيدة: 9، البيت: 3.  )5(
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:
)2(

. ومثل ذلك اأي�صًا قوُله
)1(

)البيت(«

ــُكــْن ـــــْوَج الـــِمـــاَلَطـــْيـــِن لـــم ي ــــِه َغ ــاَفـــِجـــْئـــَن ِب ــَم ــِن ــ�ــشْ ُم َعــثَــانــيــَن  ذا  ــــاِء  ع ــــرِّ ال ِحـــــــَداَج 

تحت  الُمَعلَّق  ال�ّصعر  وهو  واحد؛  ُعْثُنوٌن  له  واإّنما  َعَثانيَن،  »وقاَل:  �صرحه:  في  وجاء 

الَحَنِك، واإّنما َجَمَعُه بما َحْوَلُه مّما ُي�ْصِبُهُه«.

:
)3(

وا�صتخدم الجمَع بدًل من المثّنى في قوله

ـــْن كـــّل ِمــْذنَــٍب ـــْوَن ِم ـــَج ـــَراَر ال ـــُم ـــَن ال ـــْي ـــاَرَع َم ـــرَّ ـــَح ـــُم ـــهـــا وال ـــهـــوَر ُجــــمــــادى ُكـــلَّ ـــشُ �

ثناوؤه: جلَّ  اهلل  قاَل  كما  �صهراِن،  وهما  جمادى،  �صهور  »وقاَل:  قتيبة:  ابن   قال 

 في ذلَك لأّنه معلوٌم 
َ

�ص
ْ
. ول َلب

)5(
 يريُد اأََخَوْيِن ف�صاعداً«

)4(
{ }

.
)6(

ب
َ
 في اأ�صعاِر الَعر

ُ
اأنَّهما �صهراِن، ولذلَك كّله نظائر

رورة، ولكّنها مع  ال�صّ اإليها  األجاأته  اإّنما  بنا في �صعر حميد  ت 
ّ
الّتي مر فات 

ُّ
الّت�صر  وهذه 

ال�ّصعراء  من  �صماعه  العرب  األف  عّما  فيها  َج 
َ
َخر الغمو�ِص، ول  من  �صيٍء  اإلى  توؤدِّ  لم  ذلك 

رورة  ابقين، فهي ت�صرفات مح�صورة في قواعد معروفة؛ ولكن حميداً رّبما األجاأته ال�صّ
ّ

ال�ص

ُه قاعدٌة معروفة، فاإذا به يحذف بع�ص اأحرف الكلمة،  ِف ل َتُحدُّ
ُّ
اإلى �صرٍب اآخر من التَّ�صر

فاته التي تجري 
ّ
ب غمو�صًا في �صعره اأي�صًا كما راأينا في ت�صر

ّ
واإن كان هذا الحذف ل ي�صب

على قواعد معروفة.

:
)7(

فمن هذا ما جاء في قوله

ــا ـــ ــه ــشَ ــو� ــُم ُدْع ـــْت  ـــَل ـــتَ َق ــــا  َم اإَِذا  ـــى  ـــتَّ ــــَرْجَح ــــاَن يُ ـــــذي ك ــْيــِف الّ ـــاِرُج الــ�ــشَّ ـــشَ ـــ� َح

)1(  الل�صان )بدن(، ومثله يف التاج )بدن(.

الق�صيدة: 69، البيت: 35.  )2(

الق�صيدة: 69، البيت: 15.  )3(

)4(  الن�صاء: 4 / 11.

)5(  الأنواء: 109، ومثله يف الأزمنة والأمكنة: 177.

)6(  انظر �رسائر ابن ع�صفور: 249 - 253 و255 - 257.

الق�صيدة: 9، البيت: 6.  )7(
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َن الحرف الم�صّدد، والمرُء ُيْدِرُك  رورة، و�َصكَّ ّجى، فحذف حرَف العّلة لل�صّ
َ
اأي كان ُير

َة( على ما ُيعا�ص به من  ٍل، ومن ذلَك اأي�صًا اأّن العرَب ُتْطِلُق )المعي�صَ َف باأدنى تاأمُّ
ُّ
هذا الّت�صر

ف بهذا اللفظ فرّخمه في غيِر الّنداِء؛ 
ّ
َمطعٍم وَم�صرٍب وما تكوُن به الحياُة، ولكّن حميداً ت�صر

:
)1(

فحذَف الّتاء فتحّوَل اإلى )معي�ص(، قال

ـــــا اإَزارهــــــ ــــلُّ  ــــُح تَ مــــا  ـــ�ـــصٍ  ـــي ـــِع َم ــُداإزاُء  ــاِع ـــي ق ــــْورٌة وه ــصِ فــيــهــا �ــــشَ ــ� ــْي ــَك ــــَن ال ِم

، ولهذا 
)2(

المعي�صُة، قال: )البيت(« الهاء-  ال�ّصعر -بطرح  قال الخليل: »والمعي�ُص في 

فاته الّتي 
ّ
، اأي اإِنَّ حميداً لم ياأِت في ت�صر

)3(
ف نظائر في اأ�صعار العرب اأي�صا

ّ
رب من الت�صر ال�صّ

ها قاعدٌة بما لم يعَهْده العرب عند ال�ّصعراء، وهي مع ذلَك اأمثلٌة قليلٌة في �صعره؛ ثم 
ُ
ر ل تح�صُ

َز 
َّ
ف بالألفاظ عند العّجاج، الّذي تمي

ّ
اإنها لم توؤدِّ اإلى �صيٍء من الغمو�ِص كما يوؤّدي اإليه الّت�صر

:
)4(

فِه بالألفاظ، كقوله
ّ
بكثرة ت�صر

ـــا ـــبَ ـــْرِط ـــُم ـــــاَب ال ط ـــــرِّ ــــُع الــــنَّــــْخــــَل ال ــــَل ــــْق ويَ

ـــــا ـــــبَ ـــــاً اأَْرَط ـــــت ـــــْب وَزيْ ـــــْرِط ـــــَت لــــم يُ ي ـــــزَّ وال

:
)5(

يريد بالّزيت: الّزيتون، وكقوله

الـــَجـــبَـــا َجــــــدَّ  اإْذ  الــــُمــــْخــــتَــــاُر  ــــَم  ــــِل َع ــــــْد  َق

بـــــى ــــــَم الـــــزُّ ــــــي ــــــاَلِق ــــــاُء َح ــــــم ـــــــَغ ال ـــــــَل وبَ

ـــا ـــبَ ـــ�ـــشِّ ـــَق ال ـــي ـــي ـــغ ــــَق تَ ـــــــــذي َغـــــيَـّ َمــــــــِن الّ

فات تبعُث على 
ّ
، وهي ت�صر

)6(
بيان؛ واأمثلة ذلَك كثيرٌة في �صعر العّجاج يريُد تغييَق ال�صّ

الغمو�ص والإبهام في فهم معناها، وُتْحِوُج اإلى البحِث والتّدقيق ل�صتخراج ما يريد، ولكّنها 

الق�صيدة: 16، البيت: 3.  )1(

فني، و�صّححتهما نقاًل عن مقايي�ص اللغة 4/ 194.
ّ
)2(  العني 189/2، وجاء فيه كّل من العبارة والبيت حمر

)3(  انظر �رسائر ابن ع�صفور: 134 - 137، والعّجاج: 455.

)4(  ديوان العّجاج 146/1.

)5(  ديوان العّجاج 152/1.

)6(  انظر �صوراً كثيًة لهذا الت�رّسف يف: العّجاج حياُته ورجزه: 450 - 455.
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.
)1(

تحّقق بذلك للعّجاج ما يبتغيه من اإغراٍب في الّلغة وُنْدَرٍة في الأبنية

فات 
ّ
فاٍت في اأبنية الألفاظ، �صواٌء اأكانت هذه الّت�صر

ّ
 فهذه الأمثلُة الّتي وقفنا فيها على ت�صر

ِمَن  غيره  عند  اأمثاَلها  نجَد  اأن  يمكُن  قليلًة  اأمثلًة  تبقى  محدودٍة،   
َ
غير اأم  بقواعد  محدودًة 

ْب �صيئًا من الغمو�ص 
ّ
فات وا�صحٌة لم ت�صب

ّ
ال�صعراء، هذا من جهة؛ وي�صاُف اإلى ذلك اأّنها ت�صر

يهما عند الوقوف على الق�صم الأخير 
َ

والإغراب، من جهٍة ثانيٍة. ونالحُظ هَذْيِن الأمرين نف�ص

ُف في قواعِد الّنحو.
َ
ِة؛ وهو الّت�صر

ّ
من اأق�صام الجانب الّلغوي في خ�صائ�ِص �صعرِه الّلفظي

ُف حميٍد في قواعد الّنحِو ينح�صر غالبًا في مجموعة من القواعد المعروفة كما 
ّ
 وت�صر

ف، 
َ
ر رف لما ُي�صْ ف، اأو منٌع من ال�صّ

َ
ٌف لما ل ُي�صر

ْ
ر فِه في الألفاظ، فثّمَة �صَ

ّ
هو حال ت�صر

 مو�صع بع�ٍص اآخر، ورّبما 
ّ
وحذف حرٍف جارٍّ اأو زيادة اآخر، وا�صتخدام بع�ص حروف الجر

فيلجاأُ  معروفٍة،  نحويٍة  قاعدٍة  في  يدخل  ل  ت�صرفًا  والعبارات  الجمل  تراكيب  في  ف 
ّ
ت�صر

ف في 
ّ
اأو الت�صر اإلى القلب المعنوي،  اإلى �صيٍء من الحذف بال دليٍل على الحذف، ويلجاأ 

ال�صمائر.

 ماألوٌف 
ٌ
 فاأّما �صرُف ما ل ين�صرف فهو اأكثر ما خرج به حميد على قواعد الّنحو، وهو اأمر

عند غيره من ال�ّصعراء، ول يكاد يخلو منه ديوان �صاعر، وي�صّوغه اأّن ال�ّصاعر عندما ي�صرف ما 

، فمن ذلك 
)2(

رف ه اإلى اأ�صله الّذي اأُْخِرَج عنه لعّلٍة من الِعَلِل المانعِة لل�صّ دُّ ُ
ل ين�صرف فاإّنما َير

اأّن العرَب ل ت�صرُف ا�صم العلم الموؤنث اإّل في بع�ص الحالت، �صواٌء اأكاَن التاأنيُث حقيقيًا 

 ف�صرَف 
َّ
، ولكّن حميداً ا�صطر

)3(
نحو: عائ�صة، اأم لفظيًا نحو: معاوية، اأو معنوّيًا نحو: زينب

:
)4(

بع�َص الأعالم الموؤّنِثة في قوله

ــوى ــنَّ ال ــَف  ــِع ــشْ ــ� تُ اأْن  ـــاَك  ـــنَّ َم الـّــــذي  ــــُذوُبواإّن  ــــَك ــــارٍة لَ ـــــْي �ــــش ـــــوَم َرْعـــــنَ ِبـــَهـــا ي

:
)5(

وقوله

)1(  العّجاج حياُته ورجزه: 450.

)2(  انظر �رسائر ابن ع�صفور: 22 - 25.

)3(  �رسح �صذور الذهب: 586، و�رسح قطر الّنَدى: 318.

الق�صيدة: 2، البيت: 42.  )4(

الق�صيدة: 8، البيت: 3.  )5(

Homaid_Bin_Book.indb   219 7/11/10   2:36 PM



220

ـــٍة ـــال ـــبَ ـــى تَ ـــل ـــاأع ُجاأطـــــــــاَع لــهـــــا ُمـــــــــْرٌد ب ـــٌة والأحـــــــــــوريُّ الــــُمــــَمــــزَّ ـــِريّ ـــْي ـــَم ـــشُ �

:
)1(

وقوله

ـــي بــتــبــالــٍة ـــزل ـــن ـــَة م ـــل ـــي ــــــْرُت ل ــــــشَ ــــــ� ــُراأَبْ ــَه ــشْ ــ� ــيَ ـــُرْه الـــُهـــُمـــوُم َف ـــِه ـــشْ ـــ� الــــمــــرُء تُ

الة( وهما َعَلماِن من اأعالِم البلداِن الموؤّنثِة.
َ
فنّون )�صارَة( و)َتب

والموؤّنث  )اأَْفَعل(  وزن  على  كانت  اإذا  رف  ال�صَّ من  فة  ال�صّ تمنع  العرب  اأّن  ذلَك   ومن 

ي�صف  قوله  في  هذا  مثل  اإلى �صرِف   حميد 
َّ
ا�صطر وقد   ،

)2(
اأخ�صر وخ�صراء نحو  )َفْعاَلء(، 

:
)3(

بعيراً

اأْوَرَدا ــــــــْن  َم ٍر  ـــــدِّ ـــــش ـــــ� ُم ـــــــــــــــــاأَْوَرٍق  ب

بتنوين )اأَْوَرق(، وهو �صفٌة لما في لونه بيا�ٌص اإلى �صواٍد، موؤّنثه َوْرقاء.

اأي ما جاَء على  رِف ما جاَء على �صيغِة منتهى الجموِع؛  اأّن العرَب تمنُع مَن ال�صّ  ومنه 

وزن )مفاعل( اأو )مفاعيل(، اأو ما يوازيهما من كّل جمٍع جاَء بعد األف جمِع التك�صيِر فيه 

حرفان اأو ثالثة اأحرف و�صطها �صاكن، �صواٌء اأكان مبدوؤها بميم نحو: م�صاجد وم�صابيح، اأم 

:
)5(

 ف�صرَف اأمثال ذلك، فقال
ّ
؛ ولكّن حميداً ا�صطر

)4(
 ذلك، نحو: ع�صافير ودراهم

َ
كاَن غير

ـــُق ـــري ــلــيــِل َخ ــــِت الــــمــــنــــازَل بــالــ�ــشَّ ــــَف ــــــُروُقَع ومــــــغــــــارٌب وَرواِمـــــــ�ـــــــصٌ و�ــــــشُ

:
)6(

فنّون )مغارب( و)روام�ص(، وقال

ــٌر ــاِج ــنَ َخ َجـــــاَءْت   ! ـــاَد  ـــي اأَج ــــا  َدَع ـــا  َم ـــُداإَِذا  ـــاِئ َق ــــنَّ  ــــِه ــــْي اإِلَ ـــي  يـَــْمـــ�ـــشِ ل  ـــامـــيـــُم  ـــَه لَ

:
)7(

فنّون )خناجر(، وقال

الق�صيدة: 36، البيت: 1.  )1(

)2(  �رسح �صذور الذهب: 586.

الق�صيدة: 21، البيت: 11.  )3(

)4(  �رسح �صذور الذهب: 586 - 587، و�رسح قطر الندى: 318.

الق�صيدة: 52، البيت: 1.  )5(

الق�صيدة: 16، البيت: 9.  )6(

الق�صيدة: 29، البيت: 3.  )7(
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ـــــــــــــٍة ــــــوا ِبـــهـــــــنَّ نُـــــُحـــــوَر اأَْوِديَ ــــــَرَم ــــِرَف ــــْب ُغ ـــــٍب  ـــــشِ ـــــا� اأن ـــــَن  ـــــْي بَ َدرَّ  ــــــن  ِم

فنّون )اأنا�صب(.

رف، وهي   وفي هذا البيت خروٌج اآخر على قواعد الّنحو، هو َمْنُعُه كلمة )َدّر( من ال�صّ

رورة، وهي �صرورٌة قبيحٌة؛ لأّنها خروٌج  ِنِه، ول مانَع يمنُع �صرَفه لول ال�صّ
ْ
ا�صُم علٍم لبلٍد ِبَعي

ِع، اإذ الأ�صُل في الأ�صماء اأن تكوَن م�صروفًة، ولذلَك اختلَف الب�صريوَن 
ْ
من الأ�صل اإلى الَفر

الب�صرّيين، ومنعُه  الكوفيوَن وبع�ُص  فاأجازه  ين�صرف،  ما  ترِك �صرِف  والكوفيوَن في جواز 

 ،
)2(

ّجح جواَزه في �صرورة ال�ّصعر
َ
؛ ولكّن ُوُروَد ذلَك في اأ�صعار الف�صحاِء ُير

)1(
اأكثر الب�صريّين

ابق.
ّ

كما هو في بيت حميد ال�ص

لون العامَل اإلى المعمول بنف�صه   فاإّن ال�ّصعراء يفعلون ذلك وَي�صِ
ّ
 واأّما حذف حرف الجر

:
)4(

، وجاَء ذلك في قول حميد
)3(

ِه في ال�صرورة، ت�صبيهًا له بالعامِل الذي ي�صُل بنف�صِ

ـــالـــه ـــــاِن بــــعــــَد ِفـــ�ـــشَ ـــــــى عـــــام ـــا اأت ـــّم ـــل ـــاف ـــُروُدَه ــْرِع واْحـــَلـــْولَـــى ِدمـــاثـــاً يَ ــشَّ ــ� ـــِن ال َع

: »يروُدها: يذهب فيها ويجيُء يرعى، واأراَد: يروُد فيها، فجعله مفعوًل 
ّ
يرافي

ّ
 قال ال�ص

.
)5(

عة«
َّ

على ال�ص

:
)6(

وكذلك في قوله

ــا ــن ــُل ــــاَم اْجــــتـَـــَوْرنـَـــا واأه ــــَرا ع ــــاذُك ــُب بـَــَلـــى َف ــْي ــشِ ــ� َخ ــــاُب  ــــَجــــنَ وال داَرا  ـــــَع  ـــــَداِف َم

يريد: واأهُلنا في مداِفِع داَرا، فحذف الجار ون�صب ما كان مجروراً.

 :
)7(

وفي قوله

ل 68/1 - 69. )1(  انظر الإن�صاف يف م�صائل اخلالف 493/2، و�رسح املف�صّ

)2(  انظر �رسائر ابن ع�صفور: 101 - 105.

)3(  �رسائر ابن ع�صفور: 145 - 146.

الق�صيدة: 17، البيت: 5.  )4(

)5(  �رسح اأبيات �صيبويه 365/2.

الق�صيدة: 2، البيت: 29.  )6(

الق�صيدة: 41، البيت: 6.  )7(
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ــا ـــ ــره ــيَّ ــخ ـــهـــى حــــتـّـــى ت ـــت ــــا ان ــاونـــبـــعـــٍة م ــ�ــشَ ــِك ـــٍع، ولقـــــى دونَــــَهــــا َع ـــب خــيــطــاَن ن

رها من خيطاِن نبٍع، فحذَف الجارَّ ون�صَب ماكان مجروراً، وهذا كما في قوله 
ّ
اأي: تخي

؛ اأي: من قومه.
)1(

{ تعالى: {

:
)2(

 فجاَء في قوله
ّ
واأّما زيادُة حرِف الجر

ـــُخـــْن يَ ـــــْن  َم الأمـــــانـــــَة  اإّن  ـــا  ـــَم ـــُك ـــي ـــنّ ـــااأَُم ـــَم ـــاأْثَ َم اهلِل  ِمـــــَن  ـــاً  ـــوم ي يــحــتَــِمــْل  ــا  ـــ ــه ِب

َيُخْن  َمْن  معنى:  على  اأي�صًا  ويكوُن  الباَء،  مَ  َفَقحَّ َيُخْنَها،  َمْن  »اأراَد:  �صرحه:  في  وجاء 

فات ما ينوُب بع�صها عن بع�ٍص ويقوُم مقاَمُه«، فعلى  فيها، فاأقاَم الباَء مقاَم )في(، ومن ال�صّ

ِه، وعلى الحتماِل  رورة' لأنَّ الفعل)خاَن( يتعّدى بنف�صِ الحتمال الأّول يكون اإقحاُم الباء لل�صّ

 مو�صع 
ّ
، وا�صتعمال بع�ص حروف الجر

ّ
الّثاني تكوُن قد ناَبْت َعْن )في( كما ذكر الأ�صمعي

جيزوَنه، والب�صريّون 
ُ
ن، فاأهُل الكوفة يحملونه على الّظاهر َفي

ّ
بع�ص فيه خالٌف بين النحويي

اأّن اأحرَف الجزم والّن�صب ل ينوب بع�صها عن بع�ص، وما  اإلى عدم جوازه' مثلما  يذهبون 

 
َ
ٌل تاأوياًل يقبلُه الّلفظ، واإما على ت�صمين الفعل معنى فعٍل اآخر اأَْوَهمَ ذلَك فهو عندهم اإّما موؤوَّ

.
)3(

يتعّدى بذلك الحرف، واإّما على �صذوذ اإنابة حرٍف عن حرف

اأُخرى من �صعره، كما في  َبَدَل بع�ص في موا�صع   
ّ
 وا�صتعمَل حميُد بع�َص حروِف الجر

:
)4(

قوله

ــا ــَم ــُك ــْن ِم هـــُر  الـــدَّ ـــُدَو  ـــع ي اأْن  ـــا  ـــنَ ـــاأَم تَ ــــاَل  ـــْيـــُب َف َحـــِب ــــــــمَّ  اأَلَ اإْن  ــــــــاأٍْي  نَ ــــَد  ــــْع بُ َوَل 

ع حميد )ِمن( َبَدَل )على(  فالعرُب تقوُل: َعَدا عليه اإذا َظَلَمُه، ول تقوُل: َعَدا منه، َفَو�صَ

رورة، اأو اأّنه �صّمن الفعل )يعدو( معنى الفعل )ينال(، ُيَقال: َناَل منه اإذا اأ�صاب منه �صيئًا  لل�صَّ

ه.
َ
اأو َوَتر

)1(  الأعراف: 155/7.

الق�صيدة: 69، البيت: 166.  )2(

ومغني   236  -  233 ع�صفور:  ابن  و�رسائر   ،70  -  64  :14 �ص  واملخ�صّ  ،315  -  308/2 اخل�صائ�ص  انظر    )3(

اللبيب 118/1.

الق�صيدة: 2، البيت: 27.  )4(
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:
)1(

وفي قوله

ـــٍة ـــَق ـــَويْ ـــشُ � يـــــوَم  لَـــقـــيـــَت  ـــِن  ـــْي ـــتَ ـــلَّ ال ــــِل الأَوَعـــــــــــاِلاإنَّ  ــــاِق ــــَع ــــاِن ِب ــــَع ــــِم ــــْل ـــــو تُ لَ

َبَدل )اإلى( لأّن:  الباَء  ع  َفَو�صَ اإليه.  يران  ُت�صِ اإلى عاقِل الأوعاِل؛ اأي: لو  ُتْلِمَعاِن  يريُد: لو 

ُه.
َ

اأْلَمَع بال�ّصيء، معناه: اْخَتَل�ص

 ،
)2(

فات مكان بع�ص«  وِمْن نحو هذا ما اأن�صده ابن قتيبة لحميد في باب »ُدخول بع�ص ال�صّ

:
)3(

وهو قوله

ــا ــَه ــشِ ــا� ــنَ تْــــَلــــَعــــْت ِمــــْن ِك ــا اأَ ـــَجـــيـــُبذكــــرتـُـــِك لــمَّ ــــاٍت اإلــــــــيَّ َع ــــبَّ ــــشَ ــــــــــــُرِك � وِذْك

ف. 
ّ
اٍت عندي عجيُب، فو�صَع الجاّر مو�صع الظر

ّ
يريُد: وذكرِك �َصب

ف في قواعد 
ّ
 كّل ما ورد في �صعر حميد تقريبًا من ت�صر

َ
 وهذه الأمثلُة الّتي وقفنا عليها هي

ف في تراكيب الجمِل؛ 
ّ
الّنحو، وهي اأمثلٌة قليلٌة، ومثلها في القّلة ما نجده في �صعره من ت�صر

ٍف في ال�صمائر اأو قلٍب معنوّي.
ّ
من حذٍف اأو ت�صر

:
)4(

فالحذُف نجدُه في قوله يتحّدث عن ناقته

ــًة ــخــاف ْت م ــا َفـــــــــَردَّ ـــ ــه ــْي ــَل ــْب ــَح ـــــي ِب ـــــْن ـــــُروُقراأَِت ـــْدِر َرْوعـــــــاُء الــــفــــوؤاد َف ـــشَّ ـــ� ــــى ال اإل

 دلياًل عليه، واأّدى ذلك اإلى 
َ

فحذف ُمَتَعلَّق الجاّر والمجرور) بحبليها( من دوِن اأن ُيبقي

، وتبَعه في ذلك 
)5(

اء اإلى اأَّنه »اأراد: اأقبْلُت بحبليها«
ّ
خالف في تقدير المحذوف، فذهب الفر

ا�ص ثعلب فذهب اإلى غير ذلك فيما ذكر الأزهرّي قال: »واأخبرني 
ّ
، واأّما اأبو العب

)6(
جماعة

ها(، 
ْ
بحبَلي )راأتني  ال�ّصاعر:  وقوُل  قال:…  اأّنه  يحيى  بن  اأحمد  ا�ص 

ّ
العب اأبي  عن  المنذرّي 

الق�صيدة: 57، البيت: 1.  )1(

)2(  اأدب الكاتب: 512، وكذلك املرزوقي يف الأزمنة والأمكنة 310/2.

الق�صيدة: 2، البيت: 40.  )3(

الق�صيدة: 51، البيت: 24.  )4(

)5(  معاين القراآن 230/1 و288/2.

تهذيب  والأزهري يف   ،139 49 و19:   /4 تف�صيه  والطربي يف   ،218 القراآن:  م�صكل  تاأويل  قتيبة يف  ابن  )6(  هم: 

ان يف البحر املحيط 31/3.
ّ
اللغة 15: 614 والطو�صي يف التبيان 561/2 و80/8، واأبو حي
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كًا بحبليها، فاكتفى 
ّ

ْتِني ُمتم�ص ٌك، فتكون الباء من �صلة َراأَ
ِّ

هوكما تقول: اأنا باهلل؛ اأي: ُمَتَم�ص

. ومع ذلك بقي معنى البيت قريبًا ل يحتاُج اإلى كبيِر عناٍء في تقدير 
)1(

ك«
ُّ

وؤية من التَّم�ص
ّ
بالر

:
)2(

المحذوف؛ ومثل هذا في قرب المعنى و�صهولة تقدير المحذوف ما جاء في قوله

ـــَت مـــــّرًة  ـــن ـــيُّ الـــــــّذي ك ـــالل ـــه ـــــــــَت ال ـــُفاأاأن ـــلَّ ـــَع ـــُم ــــــيُّ ال ــِمــعــنــا بــــه والأرحــــــب �ــشَ

اأن يكون  فاأ�صمر؛ وقد يجوز  المعّلف،   
ّ
الأرحبي »اأراَد: وهذا   :

ّ
الفار�صي  

ّ
اأبو علي قال 

.
)3(

، فحذف الم�صاف«
ّ
 و�صاحُب الأرحبي

ُّ
المعنى: اأاأنت الهاللي

مائر، فقد  ف في ال�صّ
ّ
 نجده في موا�صع اأُخرى قليلة؛ وهو الّت�صر

ُ
 اآخر

ٌ
 وفي هذا البيت اأمر

َفَحَمل بع�َص  به،  ًة �صمعنا 
ّ
اّلذي كنَت مر اأّنه قال:  البيت  : »وفي هذا 

ّ
الفار�صي  

ّ
اأبو علي قال 

. وهذا اللتفات من �صمير المخاطِب في )كنَت( 
)4(

لِة على الخطاب وبع�صه على الغيبة« ال�صّ

 
)5(

اذة: ال�صَّ القراَءة  الغائب في )به( فيه غرابٌة لكونه في جملة واحدة، وهو مثل  اإلى �صمير 

ُد(.
َ
ُد(؛ اإِذ الُتِفْت من الخطاِب في )اإّياك( اإلى الغيبة في )ُيْعب

َ
)اإيّاك ُيْعب

 :
)6(

مائر اأي�صًا في قوله ي�صف ربعًا ونجد الّت�صرف في ال�صّ

ــُه ــْونَ ــشَ ــ� َك ريـــحـــاً  ــــبَّ  َه ــصٍ  ــ� ــْح ن ـــــْوُم  يَ ـــُقاإَذا  ـــي دق ــــنَّ  ـــــ ــــه ــــْربُ تُ ــــــداٍت  ــــــَق ِع ُذرى 

َحَمَل  لأّنه  وذلك  مفرٌد؛  وهي  يح، 
ّ
الر على  ْوَنُه( 

َ
)َك�ص في  الموؤّنث  جمع  نوَن  فاأرَجَع 

يح ل على المفرد، وقد يكوُن اأراَد: َهبَّ ِرَيحًا بفتح الياء ـ وهو اأحد 
ّ
يح( على جن�ص الر

ّ
)الر

رورة. َن الياء لل�صّ كَّ
َ

 ـ َف�ص
)7(

يح
ّ
جموِع الر

:
)8(

ُه وهو يقطُع البالَد
َ
واأّما القلب المعنوّي فجاء في قوله ي�صف بعير

)1(  تهذيب اللغة 80/5.

الق�صيدة: 47، البيت: 6.  )2(

)3(  كتاب ال�صعر 398/2، ونحوه يف ال�صاحبي: 233، والّزاهر 10/2 و291/2.

)4(  كتاب ال�صعر 399/2، وانظر: املقرب 63/1، والهوامع 87/1، والدرر الّلوامع 64/1.

)5(  البحر املحيط 24/1، والدّر امل�صون 59/1؛ وقراأ بها احل�صن واأبو جملز واأبو املتوّكل.

الق�صيدة: 51، البيت: 9.  )6(

)7(  القامو�ص ) روح (.

الق�صيدة: 17، البيت: 14.  )8(
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ــــاّلَن الــــّظــــبــــاِء كـــاأنَّـــمـــا ــــ�ــــشُ ـــْيـــ�ـــشـــاً َف ــاُحـــبَ ـــ ــجــوُده ـــوُم ي ـــ�ـــشُ ـــُه ــى بـَــــــَرٍد تـــلـــَك ال ــل ع

ِبجْوِد  بعيِره  �َصرعَة  ه 
َّ
�َصب َفَقلَب،  اله�صوَم،  تلك  يجوُد  ٌد 

َ
َبر كاأنَّما  »اأَراَد:  البكرّي:  قال 

.
)1(

المطِر«

:
)2(

وكذلك في قوله ي�صف الخمر

ـــا ـــاَءَه ـــاَب م ـــش ـــــــوُد الـــُحـــَمـــيّـــا َطـــلَّـــٌة � ــــُبَرُك ــــْي ـــــروِم َرِب ـــــُك ِبـــَهـــا ِمــــن َعــــقــــاراء ال

.
)3(

»
َ
ر َم واأخَّ قاَل البكرّي: »قال الخليل واأبو حنيفَة: اأراد من كروم َعقاراء، فقدَّ

قوله  في  كما  يريدها،  اّلتي  المعاني  من   
ً
معنى لتاأكيد  عنده  المعنوّي  القلُب  ء 

ْ
يجي  وقد 

:
)4(

ي�صف ركوب امراأٍة على البعير

ـــى لَــــــــَوْت ِبــــِزمــــاِمــــِه ـــتّ ــــا، ح ــــه ــــنَ يْ ــــدَّ ــمــاَوَف ــ�ــشَ ــْع َمـــْقـــ�ـــص َوِم اِب الـــدِّ ــــدَّ ــــُه بَـــنَـــانـــاً ُك

بَنانها  يلوي  اّلذي  هو  الّزماَم  وجعَل  فقلَب  م،  وِمْع�صَ ناٍن 
َ
ِبب زماَمه  َلَوْت  حّتى   يريُد: 

َمْق�ِص. خو�صة والّليونة، ويوؤّكد َت�ْصبيَه َبَناِنها ِبُهّداب الدِّ
ُّ
َمها، لي�صَفها ب�صّدة الر ومع�صَ

وهي  الغمو�ِص،  بع�ِص  اإلى  ى  اأدَّ ِن 
ْ
َلي الأوَّ المثالين  في  المعنوّي  القلب  اأّن  في  �صكَّ   ول 

اأبرزته كثرة  اّلذي  قليلٌة على كّل حاٍل، ولي�صت عائقًا بارزاً عن فهِم �صعِرِه؛ كالعائِق  اأبياٌت 

الغريب فيه.

فات حميد لم تكن وا�صعًة، �صواٌء ذلَك في اأبنية الألفاظ وفي تراكيب 
ّ
 وبذلك راأينا اأّن ت�صر

ر لنا قّلَة ال�صت�صهاد ب�صعره في كتب الّنحو، وندرَة الختالف 
ِّ

العبارات والُجَمل، وهذا ُيَف�ص

ه 
ّ
ن، في حين اأّن كتب الّلغة اأكثرت من ال�صت�صهاد به؛ لكثرة غريبه الذي نب

ّ
َحْوَله بين الّنحويي

ة من خ�صائ�ِص �صعرِه، حين عّدوه اأحد ال�ّصعراء الف�صحاء اّلذين يكُثر   خا�صّ
ّ
العلماء على اأّنه اأهم

الغريب ال�ّصديد الّثقة في اأ�صعارهم.

)1(  معجم ما ا�صتعجم ) حبي�ص (.

الق�صيدة: 2، البيت: 47.  )2(

)3(  معجم ما ا�صتعجم ) عقاراء (، ومثله يف الّل�صان ) عقر ( و) طلل (، والّتاج ) طلل (.

الق�صيدة: 69، البيت: 82.  )4(

Homaid_Bin_Book.indb   225 7/11/10   2:36 PM



227

الخاتمة

ف حميَد 
ّ
 توؤلف الدرا�صة ال�صالفة الق�صم الأول من هذا البحث، وطمحت فيها اأن اأتعر

 منها، وقد 
ّ
اإلى خم�صة ف�صول، في كل ف�صل جانب مهم ابن ثور رجاًل و�صاعراً، فق�صمتها 

ف قبيلته اأ�صاًل وفروعًا ومواطَن واأيامًا وعقيدًة ولغًة؛ لأّن 
ّ
راأيت اأن يكون الف�صل الأول لتعر

 بدوّي مخ�صرم عا�ص بع�ص حياته في الجاهلية، وكان الرتباُط بالقبيلة وثيقًا 
ٌ
�صاعر حميداً 

ين، وبقي لهذا الرتباط �صاأٌن غير قليل في �صدر الإ�صالم وع�صر بني اأمية، فوقفت 
ّ
عند الجاهلي

ن اأّن بني 
ّ
عت منهم، فتبي

ّ
عند الأ�صل الذي ينتمي اإليه بنو هالل قوُمه، وعند الفروع التي تفر

، واأّن بني 
َ
ر هم اإلى قي�ِص عيالَن بِن اليا�ِص بِن ُم�صَ

ُ
هالٍل اأحُد بطوِن بني عامٍر الذين ينتهي ن�صب

هالل لم يكن فيهم رجاٌل ذوو اأثر عظيم في اأحداث جزيرة العرب قبل الإِ�صالم، ثم بحثت 

 
ّ
َبة في الجانب الغربي

َ
 ِبي�صَة وُتر

ْ
في مواطنهم فوجدت اأنهم كانوا ينزلون غالبًا اأ�صافَل وادَيي

اإلى  بعد ذلك  وانتقلُت  ُمَغلَّبين؛  قومًا  قليلة، وكانوا  اأيامًا  فكانت  اأيّاَمهم  عت 
ّ
وتتب من نجد، 

اأّنهم  عقيدتهم فاإذا هم كغيِرهم من العرب في الجاهلية يعبدون الأ�صنام ويعّظمونها، على 

هم واأعر�ص اآخرون، ثم اآمنوا بعدما جاء ن�صر  كانوا من الُحْم�ِص، فلّما جاء الإ�صالم اآَمَن بع�صُ

اأنقى لغات العرب؛ لأنهم كانوا في  اأنها كانت من  ن 
ّ
اهلل والفتح؛ ثم وقفت عند لغتهم فتبي

الرابع  القرن  بعد  ما  اإلى  فيهم  الف�صاحُة  وبقيت  الأجنبية،  اللغات  تاأثير  عن  بعيدين  البادية 

الهجري، ولم تختلف لغتهم عن �صائر العرب اإل في كلمات ي�صيرة.

 ثم كان الف�صل الثاني للحديث عن حياة حميد، وبداأته بالنظر في ن�صبه واأ�صرته، فناق�صت 

اأقوى الوجوه، كما بحثت في كنيته ولقبه، وتتبعت  الختالف في �صل�صلِة ن�صبه ورّجحُت 

اأخبار اأ�صرته فكانت قليلة، ورّجحت اأّنها كانت اأ�صرة مغمورة لي�ص لها �صيء من ال�صيادة في 

بني هالل.

 ثم وقفت على ن�صاأته، فدّلت اأخباُره على اأنَّ ولدته �صبقت ال�صنَة ال�صابعَة قبَل الهجرة، 

رين؛  واأنه ُتُوفِّي بعَد ال�صنة ال�صاد�صة والثمانين للهجرة، وهذا ما يدّل على اأنه كان من الُمَعمَّ

اأنه كان يقيم في ديار   من ثالٍث وت�صعين �صنة، وراأيُت في الحديث عن ن�صاأته 
َ
اأكثر ر  اإذ ُعمِّ

قومه في اأ�صافل وادي بي�صة، ولم ينتقل اإلى بع�ص الحوا�صر ليقيَم فيها كما فعل نا�ٌص كثيرون، 

 كان ُيَعّد في 
َّ
ودلت اأخباُره على قّلِة َرَحالته التي كان من بينها وفوُده على النبي ، ومن َثم
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حابة. ال�صّ

ن التي ا�صترك فيها 
ْ
 وانتقلُت بعد ذلك للحديث عن اإ�صالمه، فظهر اأنه كان بعد غزوة ُحَني

ه العلماُء على 
ّ
ق الحديُث اإلى مناق�صِة خبر وفوِده على النبي ، اإِذ نب

َّ
فِّ الم�صركين، وتطر ِب�صَ

ه يدّل على تاأثُّره بالإ�صالم ومفاهيمه وتعاليمه.
َ
�صعٍف في �صنِده؛ وراأينا اأّن �صعر

 ثم وقفت على �صالت حميد بالخلفاء والولة، فوجدت اأخباَره معهم قليلًة، مع اأنَّه عا�ص 

عمراً مديداً عا�صر فيه ع�صرًة من الخلفاء، ودل هذا على اأنه غالبًا ما كان يالزم منازل قومه، 

ة.
ّ
َد عند بني اأمي

َ
 ما كان ليْك�ص

َ
واأّكد ذلك قلَُّة مدائحه، َمَع اأّن ال�صعر

 وانتهى هذا الف�صل بالوقوف عند اأخبار حميد مع �صعراء ع�صره، وهي ل تتجاوز الثالثة، 

 اأّن كثيراً من 
َ
هت عليه وناق�صته، وا�صتنتجت من خبٍر اآخر

ّ
وقع في بع�صها �صيء ما من الوهم فنب

�صعره �صاع ولم نقف عليه في الم�صادر.

وبعد هذه المحاولة ل�صتجالء مالمح حياة حميد بن ثور اعتماداً على ما و�صل اإلينا من 

اأخباره القليلة جّداً، كان ل بّد من النتقال اإلى الحديث عن �صعره، فكان الف�صل الثالث خا�صًا 

درا�صة مو�صوعاته  قبل  الف�صل  من هذا  بّد  يكن  ولم  وتوثيقه،  �صعره  م�صادر  عند  بالوقوف 

ا على ما �صّح له من �صعر؛ ولّما كان ديوانه الذي بين 
َ
َني

ْ
وخ�صائ�صه الفنية؛ لأنهما يجب اأْن ُيب

ْق عن َمْخُطوط مّما �صنعه له عدد من العلماء في القرنين الثاني والثالث، فقد  اأيدينا لم ُيَحقَّ

َل اأن 
ْ
َن اأن �صعره كان ُيْنَقُل روايًة َقب

َّ
راأيت اأن اأبداأ هذا الف�صل بالحديث عن ديوانه ال�صائع، فتبي

 وابِن 
ِّ
يجمعُه العلماء، ثم جاء ع�صر التدوين فجمعه كلٌّ من اأبي عمرو ال�صيباني والأ�صمعي

 هذا الديواُن في عدد من الم�صادر، ومنها 
َ
؛ وُذِكر

ّ
ال�صكيت واأبي �صعيد ال�صكري والطو�صي

 َمْن اأ�صار اإليه عبُد القادر البغدادي من علماء القرن الحادي 
َ
ما ن�صَّ على النقل عنه، وكان اآِخر

 انقطعت اأخباُره.
ّ
ع�صر، ثم

عبد  الأ�صتاذ  العمل  هذا  اإلى  �صبقني  اإذ  في ع�صرنا،  �صعِره  عند جمع  اأقف  اأن  راأيُت   ثم 

العزيز الميمني -رحمه اهلل- و�صّماه: ديوان حميد بن ثورالهاللي، فو�صفُت الجهد المبذول 

 -غفر اهلل له- عذراً 
ّ
ل اأّن للميمني �ص لموا�صع النقد فيه لثالثة اأمور: الأوَّ

ُّ
فيه، وتركُت التعر

في معظم ما زلّت به قدمه، والّثاني اأّنني اأَعدُت جمَع الديوان، ولول ما وجدُت في الديوان 

ال�ّصروح  بع�ِص  واعترا�ٍص على  اإلى حميد  ن�صبه  ما  بع�ص  وَرّد  ال�صعر  في  للّزيادة  من مجاٍل 

والتعليقات، َلَما اأَعدُت تحقيَقه، فكانت اإعادة التحقيق بدًل من ذلك؛ والّثالُث اأنَّ الأ�صتاذ اأبا 
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 الهندّي وقف على �صيء من ذلك، وا�صتدرك على الديوان، وكذلك فعل 
ّ
محفوظ المع�صومي

ّد، 
َ
نت ما ُيوؤَْخذ من كالمهما وما ُير

ّ
الدكتور ر�صوان النجار، فا�صتعر�صت عمَل كّل منهما، فبي

وما يمكن اأْن ُيْنَقدا فيه، وذكرُت لكلٍّ منهما ما �صبقني اإِلى ا�صتدراكه، واإِن اأَُكْن بالطبع وقفُت 

على ا�صتدراكاتهما في اأَثناِء بحثي وتنقيري عن اأ�صعار حميد، وزدُت عليهما مّما وجدُته في 

نُت اأَّن مجموَع 
َّ
م�صادري، كما ذكرت ما ا�صتدركه الدكتور فوؤاد �صزكين، وما ا�صتدركُتُه، وبي

ذلك كلِّه بلَغ 352 اثنين وخم�صين وثالَثمئِة بيٍت.

ها بوقفٍة طويلٍة �صيئًا   وقفت عند م�صادر �صعره المجموع، فخ�ص�صت ثالثًة هي اأَهمُّ
ّ
 ثم

وكتاب  والك�صاف(،  القا�صي  �صواهد  �صرح  في  و)الإ�صعاف  الطلب(،  )منتهى  وهي:  ما، 

ها كتُب اللغة  ة، فكان اأَهمَّ
ّ
ْنُت تفاوت اأنواع الم�صادر بالأهّمي

َّ
)مجموع اأ�صعار العرب(؛ ثم َبي

 كتب الختيارات وال�صروح المختلفة، ثم كتب التراجم، 
ّ
ما المعجماُت، ثم

ّ
عاّمًة، ول �صي

فكتب الأدب العاّمة، فكتب البالغة والأمثال والنحو.

ن�صبة بع�صه،  الم�صادر في  ما ت�صطرب  لدينا من �صعر حميد كثيراً   ولما كان ما اجتمَع 

فين�صبه بع�صها اإليه وبع�صها اإلى غيره، لم يكن بّد من َب�صط الحديث عن توثيق هذا ال�صعر، 

للتمييز بين ما هو له وما هو لغيره، فكان اأول ما لفت النتباه اأّن اأحداً من اأ�صاَلفنا لم ي�صر 

اإلى �صيٍء من النتحال على حميد، واأّن �صبب ذلك يرجع اإلى اأنه لم يكن �صاحب نحلة ول 

 لم تتوافر دوافع النتحال 
َّ
خ�صومة �صيا�صية، واأن ال�صعر في قومه بني عامر عريٌق كثير، وِمْن َثم

عليه، ولكّن بع�َص الُمْحَدثين -وهو الم�صت�صرق بال�صير- �صّكك في اأرجوزة من �صعر دون 

َن ال�صبب ومناق�صته بناًء على اأقوال العلماء.
ُّ
اأن يذكر ال�صبب، فحاولت تبي

ما  لغيره  مّما �صح  له  ما �صّح  زت 
ّ
فمي ن�صبته،  ا�صطربت  ما  توثيق  اإلى  النتقاُل   ثم كان 

اإْن  اأرّجح  فكنت  ن�صبتها،  في  تِّ 
َ
للب القاطَع  الدليَل  فقدُت  قليلة  ة 

ّ
بقي وبقيت  دليٌل،  اأَ�ْصَعَف 

وجدُت مرّجحًا، واأكّف حين اأفقده.

 وبهذا التوثيق زالت العقبة من طريق درا�صة مو�صوعات �صعره وخ�صائ�صه، فكان الف�صل 

والفخر  والهجاء  والمدح  والغزل  الو�صف  عنده  فراأينا  مو�صوعاته،  عن  للحديث  الرابع 

ذلك  يرجع  وقد  الّت�صاع،  في  َبينها  َتفاُوٍت  على  الهرم،  من  وال�صكوى  والحكمة  والرثاء 

المو�صوعات واحداً واحداً،  تناول هذه  بّد من  اإلى �صياِع ق�صٍم من �صعره كبير؛ ولم يكن 

اأو  الغزل  بمو�صوع  يقترن  ما  غالبًا  اأنه  فراأيت  المو�صوعات،  اأو�صع  لأنه  بالو�صف  فبداأت 
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غير  ًة و�صامتًة، 
ّ
حي المختلفة  ال�صحراوية  الطبيعة  تتناول جوانب  اأو�صافه  ُيمازُجه، وكانت 

 
ّ
المو�صوعي الت�صوير:  َبي 

ْ
ر �صَ الإبل كان ملحوظًا. ووقفُت عند  بَو�صف  البالغ  اهتماَمه  اأّن 

اأحا�صي�ص وم�صاعر،  َمع، وي�صّور ما فيها من 
ْ

ى وَت�ص
َ
ُتر اإذ كان ي�صّور الأ�صياء كما   ،

ّ
والذاتي

ما في و�صف الإبل التي كان ي�صفها عن خبرٍة ومعرفة دقيقة. كما وقفت عند عدد 
ّ
ول �صي

من الم�صاهد لمالحظة اأركان ال�صورة الفنية؛ من مكان وزمان ولون و�صوت وحركة، اأو 

لمالحظة و�صائله في الت�صوير؛ من اعتماٍد على معاني الألفاظ اأو الت�صبيه اأو ال�صتعارة.

عة، 
ّ

ال�ص من حيث  الثاني  المو�صوع  اأنه  نت 
ّ
فبي الغزل،  مو�صوع  اإلى  الحديث  انتقل  ثم 

واأنه كان يذهب فيه من حيث ال�صكل مذهبين: الأول اأن يجعل الغزل في المكان التقليدي 

هذا  في  ويدخل  بالغزل،  خا�صة  كلها  المقطعة  اأو  الق�صيدة  يجعل  اأن  والثاني  للق�صيدة، 

المذهب ق�صائد مزج فيها بين الغزل بالمراأة وو�صف ما يخ�صها من طلل اأو هودج اأو َجَمل، 

فكان المذهب الثاني اإ�صهامًا في تطوير فن الغزل، الذي تطور عند الَغِزلين من �صعراء نجد 

نت اأّن غزله من حيث الم�صمون يغلب عليه 
ّ
والحجاز في �صدر الإ�صالم وع�صر بني اأمية. وبي

هذا  معاني  في  يذهب  كان  واأنه  حقيقية،  �صعورية  تجربة  من  الم�صتمد  الوجداني  الجانب 

اأو�صافها،  اإلى  اْلِتفات  المراأة دون  اأحدهما عن عاطفته تجاه  فيتحدث في  الغزل مذهبين؛ 

ر في  الفح�ص والتعهُّ بعيداً عن  اأنه كان  بين و�صفها وبين عاطفته، وراأينا  الثاني  ويمزج في 

غزله هذا.

 وتابعُت بعَد ذلك �صائر المو�صوعات من مدح وهجاء وفخر ورثاء وحكمة و�صكوى 

قة بالقيا�ص اإلى الو�صف والغزل، ولم تحتج اإلى كبير مناق�صة 
ّ
من الهرم، وهي مو�صوعاٌت �صي

 ما ُياَلَحظ في كل مو�صوع، واأَ�صتعِر�ُص ق�صائَده 
ّ
وب�صٍط في القول، بل كنُت اأَقف عند اأهم

ه، مع مالحظِة ما فيها من جديد اإِن ُوِجد، ومع المقارنة ب�صعراء ع�صره وقَت 
َ
واأبياَته ومعاني

الحاجة.

ًة مو�صوعًا للف�صل الخام�ص، فبداأ 
ّ
ائ�ص الفنية ل�صعره معنوّيًة ولفظي  كانت درا�صة الخ�صَ

ّ
 ثم

ُه هو الو�صوُح والب�صاطة، 
َ
ز معاني

ّ
 ما يمي

ّ
الحديث عن الخ�صائ�ص المعنوية، ولحظنا اأّن اأهم

غير اأَّن هذا الو�صوَح تحجبه غرابُة الألفاظ التي تتفاَوُت بين مو�صٍع ومو�صع، وراأينا اأّن عدداً 

الع�صر  في  ون 
ّ
البالغي اأ�صماه  ما  اعتماُده على  اأّولها  معانيه؛  تو�صيح  اأ�صهمت في  الأمور  من 

العبا�صي بالت�صبيه وال�صتعارة والكناية؛ كما اعتمد عليها غيره من ال�صعراء لتو�صيح المعاني 

 ما يميز 
ّ
اأهم اأن  اإلى جانب ما يتميز به �صعره من ف�صاحة الكالم وجزالته، وراأينا  واإبرازها، 
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البيئة الح�صية التي كان يعي�ص فيها، واأنه ا�صتخدمها لثالثة  ت�صبيهاته هو كوُنها م�صتمدة من 

اأغرا�ص: فجاءت تو�صيحًا لمعنى من المعاني، اأو زينة ُيَزيَُّن بها �صعره، اأو و�صيلة لنقل الو�صف 

من مو�صوع اإلى اآخر؛ وراأينا ما �صّماه البالغيون بال�صتعارة ياأتي لي�صاعد في تو�صيح معانيه 

ْوه  وبّث الروح في بع�ص المو�صوفات وت�صخي�صها، وكذلك لحظنا اأنه اعتمد على ما �صمَّ

بالكناية لنقل المعاني باأ�صلوب فني يلفت النظر ويزيدها و�صوحًا. وثاني تلك الأمور التي 

باق والمقابلة  ون بالمح�صنات المعنوية كالطِّ
ّ
�صاعدت على تو�صيح معانيه هو ما �صّماه البالغي

د كما هي في �صعر الجاهلية و�صدر الإ�صالم  وغيرهما، وهي تت�صم بالعفويّة، فتاأتي دوَن َتَعمُّ

به اإلى 
ّ
ة؛ لأّن �صرَب المثل يجلو المعنى ويوؤكده ويقر

ّ
ي

ّ
عاّمًة. وثالُثها ا�صتخداُم الأمثال الح�ص

 في ذهنه من قبل.
ّ
المتلّقي، لكوِنه مّما ا�صتقر

 
َّ
ها من بيئة البادية الح�صية، ومن َثم  وتناَوَل الحديُث م�صادَر معانيه، فاإذا هو ي�صتمّد بع�صَ

ها من اأ�صعار اأ�صالفه  ها الإ�صالم، وي�صتمّد بع�صَ
ُ
ظهر في �صعره بع�ُص المعاني الجاهلية التي ُيْنِكر

الّدين الإ�صالمي،  ها من  َبْع�صَ ياأخذه عنهم، وي�صتمّد  ين، ولكّنه كان يطّور بع�َص ما 
ّ
الجاهلي

وهذه المعاني الإ�صالمية تّت�صم بالو�صوح والإيجاز والب�صاطة. ووقفنا في اآخر الحديث عن 

الخ�صائ�ص المعنوية عند المعاني التي ا�صتمّدها ال�صعراء منه؛ اإذ اأخذ معا�صروه ولحقوه منه 

ن �صبقه. كما اأخذ هو ممَّ

بناء  في  اّتبعه  الذي  المنهج  اأمور:  ثالثة  على  وقفت  اللفظية  الخ�صائ�ص  درا�صة  وفي 

الق�صيدة، والجانب المو�صيقي، والجانب اللغوي؛ ففي منهج الق�صيدة كان يّتبع في بع�ص 

�صعره المنهج التقليدّي، ويتخّلى عنه في بع�صها لينهج طريق المقّطعات، اأو ليجعل الق�صيدة 

يِد  على  لع�صره  الرجز  فنَّ  اأ�صاب  الذي  بالّتطّور  يتاأثر  وراأيناه  واحد،  مو�صوع  ذات  كلها 

ويتناول  التقليدّي،  للمنهج  ُعها  وُيْخ�صِ ما،  �صيئًا  له  اأرجوزًة  ل  ُيَطوِّ به  فاإذا   ،
ّ
الِعْجلي الأغلب 

فيها عدداً من المو�صوعات، بعدما كانت الأرجوزة ل تتجاوز في الغالب الأبيات الثالثة، 

وتتناول مو�صوعًا واحداً.

اأجده خاليًا  فلم  القافية  اأو  الوزن  فيه من خلل في  المو�صيقي بحثت عّما  الجانب   وفي 

ال�ّصعر  على  في  ُت�صْ التي  العنا�صر  من  عدد  عند  ووقفنا  جّداً،  قليلة  موا�صع  اأَنَّها  على  منها، 

ه، اأو اأن ياأتي 
ُ

َجَماًل مو�صيقيًا اإلى جانب جمال الوزن والقافية؛ كاأْن ياأتي بالّلفظ وما ُيجاِن�ص

 في اآخر البيت، 
ّ
ر ما هو من اأ�صله اللَّفظي

ّ
ره، اأو يكر

ّ
بالّلفظ اأو العبارة في اأّول البيت ثم يكر

ن 
ِّ
ِن اأو ثالثة؛ وحاَوْلُت اَأن اأَُبي

ْ
وي بحرٍف اآخر يلتزمه في بيَتي

َّ
 اإلى جانِب حرف الر

َ
اأو اأن ياأتي
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ة لكلِّ عن�صر ِمن هذه العنا�صر في ال�صعر.
ّ
القيمَة المو�صيقي

وفي الجانب الّلغوّي تناول الحديث عدداً من الأمور؛ وهي: كثرُة الغريب، والحفاظ 

ف في قواعد 
ّ
ف فيها، ثم الت�صر

ّ
على بع�ص األفاظ الّلغة، والتوليد في اأبنيتها واألفاظها، والت�صر

بـ»�صّدة  ه 
َ
غريب �صعر حميد، وو�صفوا  في  العلماء  اأ�صالُفنا   لحظه 

ٌ
اأمر الغريب  فكثرُة  النحو؛ 

الثقة«، ولعّلهم اأرادوا بذلك ُوُروَده في �صعره طبعًا ل تكّلفًا، ووقفنا في الحفاظ على اللغة 

والتوليد في اأبنيتها واألفاظها على اأمثلة هي كل ما ورد في �صعره، وهي اأمثلة لي�صت بالكثيرة. 

ك حرفًا �صاكنًا 
ّ
وفي الحديث عن الت�صرف في الألفاظ طال الحديث �صيئًا ما؛ اإذ وجدته يحر

قلبًا  ويقلب  ممدوداً،  ويق�صر  و�صل،  همزة  ويقطع  قطع  همزَة  وي�صل  كًا، 
ّ
متحر وي�صّكن 

وكانت  المثنى،  اأو  الجمع  َبَدَل  َد 
َ
والمفر المثّنى،  اأو  د 

َ
الُمْفر بدل  الَجْمَع  وي�صتعمل  ًا، 

ّ
لفظي

تدُخل  قليلة  اأمثلة  تقريبًا، وهي  �صعره  ما في  اأمر هي كّل  التي وقفُت عندها في كل  الأمثلة 

�صعره.  في  كما وجدناها  غيره  �صعر  في  ونجدها  ال�صرورة،  في  لل�صاعر  يجوز  ما  باب  في 

فات تنح�صر في قواعد معروفة تدخل في باب 
ّ
فه في قواعد النحو َياأتي بت�صر

ّ
وراأيناه في ت�صر

ال�صرائر ال�صعرية اأي�صًا، وهي �صرف ما ل ين�صرف، ومنع �صرف ما ين�صرف، وحذف الجاّر 

وهي  المعنوي،  والقلب  ال�صمائر،  في  ف 
ّ
والت�صر اآخر،  مكان  جاّر  وا�صتخدام  زيادته،  اأو 

اإلى  توؤدي  الت�صرفات  هذه  تكن  ولم  ال�صرورة؛  عند  ال�صعراُء  باأمثالها  ياأتي  اأي�صًا  قليلة  اأمثلة 

 َنَدَر ال�صت�صهاُد ب�صعِره في كتب النحو، في حين اأَّدت كثرُة 
َّ
الختالف بين النحوّيين، وِمْن َثم

الغريب عنده اإلى ال�صت�صهاد الوا�صع به في كتب الّلغة.

اأخباٍر حول حياة حميد و�صعره، وهي  الدرا�صة قامت على ما اجتمع من   وبعد، فهذه 

َرْهٌن بما نح�صل عليه من  البحث  فنتائج هذا  قليلة جداً، وعلى ما اجتمع لديَّ من �صعره؛ 

ديوان  من  ة 
ّ
خّطي ن�صخة  على   

َ
ُيْعَثر اأْن  الأمنية  كلُّ  الأمنية  تكن  واإن  جديدة،  واأ�صعار  اأخبار 

حميد، ي�صتطيع الدرا�ُص من خاللها ا�صتدراَك كثيٍر من الأَ�صعار، وتقويمَ كثيٍر من جوانب هذه 

الدرا�صة؛ اإِذ طالما وقفت قّلُة الماّدة المتوافرة حائاًل دون اإِتمام العمل على ما يتمّنى المرُء من 

الكمال، واإِن كان الكماُل الُمْطَلُق هلل وحَده.

• • •
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الق�شُم الثّاني

الّديَوان
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(1(

في اأ�صا�ص البالغة )عنن(:

ـــــــــــــٌة ـــــاُء َداريَّ ـــــ�ـــــش ـــــْي َوفــــيــــهـــــــــنَّ بَ ـــــَدى)1)1.  ـــــْرتَ ـــــُم ــنَـــُة ال َدهـــــــــا�ــــصٌ ُمـــَعـــنَـّ

وفي الّل�صان )زين(:

ــــهـــــــــا ـــصَ بــــاأَْزيــــاِن ـــ� ـــي ـــل ـــَج ـــُد ال ـــي ـــش ـــ� تَ قــــى)2) 2.  الــــرُّ َعـــَلـــْيـــِه  ـــــْت  ـــــابَ اأَج َوَدلٍّ 

�ص )10: 215(: وفي المخ�صّ

ـــَهـــا ـــنُ ــــــْن َعـــــْوَهـــــٍج َعـــْي ِبـــِعـــْطـــَفـــْيـــِن ِم الُعال)3)3.  ــاَلُت  ــشَ ــ� ــَخ َوال الــَفــْرِع  ـــى  اإِل  

وفي التكملة والذيل وال�صلة )1: 509(:

ـــــُل َعــــــــْن خــــــــاِذٍل ـــــلَّ ـــــَع َهـــــِمـــــيـــــٌج تَ رى)4)4.  ال�شَّ يَــغــيــ�ــصُ  ــــــالٍث  ثَ ـــِج  ـــي ـــِت نَ

وفي تاأويل ُم�ْصِكل القراآن )118(:

قوله  البلدان )داراء(. وال�صمي يف  بني عامر، معجم  ديار  الطويلة، وهو واٍد يف  بالألف  اإىل دارا،  دارّية: من�صوبة   )1(

تدى: ما 
ْ
، وكلُّ لنّيٍ جّداً فهو َدَها�ص. واملُر ُ هُل اللَّنيِّ

ّ
مُل ال�ص

ّ
ها�ص: الر »فيهّن« عائد اإىل الّن�صوة اللواتي يذكرهّن. والدَّ

ُع عليه رداءها، يعني ج�صَدها كلَّه. وامراأة ُمَعنَّنُة املُرتدى: اأراد جمدولة اخللِق جدَل الِعَنان. َت�صَ

 الُعوَذة. وقوله: اأجاَبْت 
َ

قية، ِوهي
ُّ
قى: جمع الر

ُّ
ني. واأجابت: ا�صتجابت. والر ْيِن، وهو خالف ال�صَّ الأزيان: جمع الزَّ  )2(

قى.
ُّ
ْت لتكوَن كما و�صفها فكانت كذلك ا�صتجابًة للر

َ
عليه الرقى؛ اأي: ُرقي

العنِق.  الطويلُة  الّلون  احل�صنة  اأو  اخللق،  ة  الّتامَّ بية  الظَّ والَعْوَهُج:  ِه. 
ْ
َوِرَكي اإىل  راأ�صه  َلُدن  من  َجانباه  الإن�صان:  ِعطفا   )3(

َلٌة، قال حميد بن ثور، وو�صف امراأة:  الت: الُغ�صون، الواحدُة َخ�صَ يَده: »اخَل�صَ ع املراأِة: �صعرها. وقال ابُن �صِ
ْ
وَفر

الت. لة: ال�صعر املجتمع، اأو القليل منه، واجلمع ُخ�صْ �ص 215/10؛ واخُل�صْ يت(« املخ�صّ
َ
)الب

ى«،  يف تهذيب اللغة، والل�صان، والتاج: »َبغي�ص الرّثى«، وفيها ت�صحيف لكلمة »يغي�ص«، وحتريف لكلمة »ال�رسَّ  )4(

ويف كتاب النبات: »�صعيُف القياِم بغي�ُص« ت�صحيف. 

هما، ِمَن الَهَمِج؛ وهو ذباٌب �صغي يكوُن يف الريا�ص ي�صقط على وجوِه  ها وُتْغِم�صُ
ْ
والهميج: الظبية التي تفتح عيَني  

اأ�صلها  وَتعلَُّل:  البطن.  اخلمي�ص  اأي�صًا:  والَهميُج  احلال؛  هذه  يف  الظباء  عيون  ن 
َ

َتْح�ص
ْ

وُت�ص الرتعاَء،  مينعها  الظباء 

 الذي تخّلف عن القطيع. 
ُ

لِّي. واخلاذل: الظبي
َ

»َتَتعلل« فُحِذَفت اإحدى الّتاَءْيِن تخفيفًا، والّتعلُّل هو التَّ�صاُغل َوالتَّ�ص

�صاُع« 
َّ
ه الر ه يغي�صُ غايّن �صارحًا: »يعني َلَبَ اأمِّ ى« قال ال�صّ ونتيج ثالٍث: اأي هو ابُن ثالث لياٍل. وقوله »َيغي�ُص ال�رسَّ

ى:  �صٌه، مبعنى واحد: نق�صه. وال�رسَّ
َّ
ه، تقول: غا�صه واأغا�صه وَغي َيْنُق�صُ ه:  509/1؛ وَيِغي�صُ ال�صلة  التكملة والذيل 

ْع؛ اأي: اجتمع. َي يف ال�رسَّ ِ الّلب الذي �رسَ
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ــخــو�ــصَ ـــتَـــحـــيـــُل الــ�ــشُّ َعــــٌة تَـــ�ـــشْ ُمــــَفــــزَّ ــُع مــا ل تَــــرى)1)5.  ــَم ــشْ ــ� ــــَخــــْوِف، تَ ــــَن ال ِم

وفي الّل�صان )يفع(:

ــــٌع ــــَف ــــْي ــــٍز لـــهـــا َم ــــشْ ــــ� َوفــــــــي ُكــــــــلِّ نَ ُمْرتَعى)2)6.  ـــا  ـــه لَ َوْجــــــــٍه  ُكــــــلِّ  َوفــــــي 

وفي اأ�صا�ص البالغة )مزق(:

ــــًة ــــاَح ــــت ــــْل ــــــَة ُم ــــــنَ ــــــَريْ اأََخــــــــــــــــْذُت ُق حى)3)7.  ال�شُّ ِمــــــزاَق   
ِّ
ــي ــشِ ــ� ــَع ال َقـــُطـــوَف 

وفي المعاني الكبير )306(:

ـــٍن ـــاِع ــــــْن ظ ـــــْوَم َع ـــــيَ ـــــــاأَُل ال ـــــال اأَ�ـــــــشْ َف الـــــنَّـــــوى)4)8.  ُغــــــــراُب  يـَــــُقـــــوُل  مــــا  َول 

ــــــي اأُبــــــــــــاري َقـــــَطـــــا �ـــشـــاِحـــبـــي ــــــاأنِّ َك ـــــدى)5)9.  ـــــتَ ابْ ثـُـــــمَّ  َت  ـــــوَّ �ـــــشَ ُهــــــَو  اإِذا 

ـــبـــا ــــــا بـــالـــ�ـــشِّ قــــــهـــــــ ـــــــــْدراَء اأَرَّ ـــــــــَك ِب الثَّرى)6)10.  ـــــُح  ِري ـــَة  ـــبَّ َج ــــــْزِع  ِج ــــْن  ِم ِل 

َجْت ت�صتحيل …«.
َ
يف الكامل: »اإذا َخر  )1(

وقال ابن قتيبة �صارحًا: »يقول: تنظر هل َيُحوُل ال�صخ�ُص - اأي يتحّول - اأم ل، ِمَن اخلوف على ولدها؛ وقوله:   

نها، وكذلك اأنُفها اأ�صدُق من عينها« املعاين 
ْ
ة اأ�صَدُق ِمن َعي

ّ
ُذَن الوح�صي : ُيقال اإّن اأُ

ّ
ت�صمع ما ل َترى، قال الأ�صمعي

الكبي: 7027؛ وقال املرّبد: »ت�صتحيُلها: تتبنّي حالتها« الكامل: 939.

ى«. يف الل�صان والتاج )ن�صا(: »… يف كل وجٍه لها ُمْنَت�صَ  )2(

 واحد. 
ُ

عي
َّ
املُ�رْسِف. واملرتعى: مكان الرتعاء؛ والرتعاء والر َفُع: املكان 

ْ
والنَّ�ْشُ: املكان املرتفع من الأر�ص. واملَي  

واملُْنَت�صى: املكان املُْخَتار؛ اأي تختاره لرتعى نباَتُه.

ْيَنة: لعّله ا�صمُ ناقٍة اأُخرى له، وا�صمُ ناقته الّتي يذُكرها غالبًا هو )َعْجلى(. وناقة ُمْلَتاحة: �صديدُة الَعَط�ص. وَقَطفِت 
َ
ُقر  )3(

يتمّزق عنها من  يكاُد جلُدها  التي  امِلزاق:  والناقة  َبِطيٌء.   
ّ
الع�صي �صُيها يف  اأي   :

ِّ
ي الَع�صِ اأبطاأت؛ وقطوف  ابَُّة:  الدَّ

�رسعتها.

« املعاين الكبي: 306. َ قال ابن قتيبة �صارحًا: »يقول: تركُت اليوَم َطَلب الباطِل واجلهل، وترْكُت التََّطيُّ  )4(

؛ يقول: كاأيّن اأباريِه يف النَّعِت 
ّ
لي

ْ
قال ابُن قتيبة �صارحًا: »اأُباري: اأُعار�ُص. قطا �صاِحبي: يعني ُمَزاحمَ بَن احلارث الُعَقي  )5(

للَقَطا« املعاين الكبي: 306؛ وابتدى: ذهب يف البادية. وي�صي بذلك اإىل ق�صيدة مزاحٍم التي ي�صف يف اآخرها القطا 

ومطلعها:

ــوُم ــصُ ــَك الـــَغـــَداَة ُر� ــْت ــاَج ــْفــراَء َه ــ�ــصَ ـــروَد ُو�ــصــمــوُمِل ـــُج ــقــايــاهــا ال ـــــاأَنَّ َب َك

وق�صيدة مزاحم هذه يف منتهى الطلب 16/5/اأ كاملة، وانظر الأغاين 261/8.  

ُلُغَها … ِمن َعنْيِ … …«، ويف املعاين الكبي:
ْ
يف معجم ما ا�صتعجم: »بكدراَء َتب  )6(

ــا ــب ــصّ ــ� ــال ـــــا ب ـــــه ــــــُكــــــوراً واأّرق …«»ُب  … ــــــَة 
َ
ُجــــــب ــــــزع  ج مـــــن 

حتريف يختل به الوزن.  
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ــــًة ُهـــــــــــــــــِويٌّ تَـــــــخـــــــاُل بــــــــِه ِجـــــنَـّ الَح�شى)1)11.  ـــــاَك  ـــــَط َق ـــِه  ـــي ف ــــُع  ــــطِّ ــــَق يُ

اأَْوَغــــــفــــــا اإِذا  ِمـــــْلـــــَمـــــعـــــاِن  ــــا  ــــه لَ ِبالَوحى)2)12.  ـــــا  ُجـــــوؤُْجـــــوؤَه ــــاِن  ــــُحــــثّ يَ

وفي �صرح ديوان كعب بن زهير )78(:

ِمـــْثـــَلـــهـــا راِويـَـــــــــــــــًة  اأََر  َفــــــَلــــــْم  الهـَدى)3)13.  فـــي  َفـــَعـــَلـــْت  مـــا  ـــَل  ـــْث ِم َول 

وفي تهذيب الّلغة )3: 397(:

ــــٌح جـــــاِئـــــٌز ــــشَ ــــ� ــــْح ــــشَ ـــــهـــــا � َم ـــــدَّ ـــــَق تَ ــــــَرى)4)14.  ــــــَق ـــــُد ال ـــــري ـــــمـــــاٍء َقـــعـــيـــٍر يُ ِل

وفي الزاهر )2: 375(:

ــــــا ــــــه ــــــوالُ ــــــــنٍّ واأَْه ـــــــــــْزُف ِج ــــــــِه َع ِب الَكرى)5)15.  ـــَن  ـــْع ـــنَ َم ـــِمـــْعـــَن  �ـــشُ ـــا  م اإِذا 

• • •

(2(

:
)6(

في منتهى الطلب )5: 67/ب(

بال: اأر�ٌص بدياِر 
ِّ

ْفر احُللوق. وال�ص هور �صُ ٌْب من القطا ُغرْب الألوان ُرْق�ص الظَّ : �رسَ والكدراء: �صفٌة للقطاة، والُكْدريُّ  

بال(.
ّ

بني عامر؛ معجم ما ا�صتعجم )ال�ص

ى: الَّندى. ة(. والرثَّ
ّ
ة: ا�صمُ ماٍء؛ معجم ما ا�صتعجم )جب

ّ
واجِلْزع: ُمْنَعَطف الوادي. وجب  

ِت املاَء« املعاين الكبي: 306.
َ
وقال ابن قتيبة �صارحًا: »يقوُل: َوَجَدْت ريَح الّندى فطَلب  

يف املعاين الكبي »َفطال احَل�صا« حتريف.  )1(

ياُن ال�صديد. تخال به ِجّنة: اأي ُجنونًا، من �صّدته  ، وهو الطَّ اأَْوَرَدها ُهِويٌّ وقال ابُن قتيبة �صارحًا: »ُهِوّي، يقول:   

ي  ّدِة الطيان والَعْدو، يقال: َح�صِ ْبُو ِمن �صِ
َّ
و�رسعته. وقوله: يقّطع فيه قطاك، يعني: قطاَك يا مزاحم. واحل�صى: الر

 �صديداً« املعاين الكبي: 306.
ً
َيْح�صى َح�صى

يف الل�صان: »لها ِمْلَغفان …«، ويف تهذيب اللغة: »لها ملمعاُه« حتريف.   )2(

الَوحى  ال�رسعة.  وهو  الَوْغِف  من  اأ�رسع،  واأَْوَغف:  َخَفَق؛  ه: 
ْ
بجناَحي  

ُ
الطائر ومَلََع  اجلناحان؛  وامِلْلَغَفان:  وامِلْلَمَعان   

دُر. در، وال�صّ عة. واجُلوؤُْجوؤُ: عظاُم ال�صّ والَوحاُء: ال�رسُّ

تقي.
ْ

َتقى عليها، واملُ�ص
ْ

اِوية: الوعاء الّذي يكوُن فيه املاء، والّدابَّة التي ُي�ص
َّ
الر  )3(

ٌح … …«. يف التكملة والذيل وال�صلة: »ُيَقّدمها �َصْح�صَ  )4(

يا�ص.
ّ
ُح: احلمار اخلفيف. واجلائز: الذي يجوُز اإىل املاء. والقعي: البعيُد الَقْعر. والَقرى: جَمرى املاء اإىل الر ْح�صَ وال�صَّ  

َعْزُف اجِلّن: �صوُتها. والأهوال: جمع الَهْول، وهو ما َيُهوُلك، اأي ُيفِزعك. والكرى: الّنوم.  )5(

و)رو�صة  )الأخرجان(  البلدان  معجم  عن  برتتيبه   2 البيت  واأ�صفُت  2و22و43؛  الأبيات  ميمون  ابُن  ينقل  ل   )6(
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ــٍر ــاِم ــــَن ع ـــَت ابْ ـــْف ــْي ُجـــْمـــٍل َوَق ــَل ــَل ــى َط ــل َع َقريُب)1)1.  َوالـــَمـــزاُر  ــدى  ــَع تُ ــَت  ــْن ُك ــــْد  َوَق

ــمــا ــاِر كــاأنَّ ــش ــ� ــُغ ــــْن َرْو�ــــــصِ ال ِبـــَعـــْلـــيـــاَء ِم نَ�شيُب)2)2.  ــالِء  ــخ ال طـــوِل  ـــْن  ِم يــُم  الــرِّ لَــهــا 

َعَلْيِهَما ْت  َجــــرَّ ــِن  ــْي ــَع َربَ فــي  ــُت  ــْج ُع ــــْد  َوَق ــوَن َوعــــــاَدْت اأَْمــــــُرٌع َوُجــــــدوُب)3)3.  ــنُ ــشِ �

ــِهــمــا ــْي ــَل ــــِن َع ــــْي ــــَرَج ْخ اأََربَّــــــــْت ِريــــــاُح الأَ َغريُب)4)4.  ــراِق  ــِب ال ِذي  ــن  ِم ــتـَـْحــَلــٌب  َوُمــ�ــشْ  

بي، وترتيبه عند اأبي عكرمة قبل البيت 21، واأّخرته لئاّل  الغ�صار(؛ واأ�صفت البيت 22 عن اأمثال اأبي عكرمة ال�صّ

اأف�صل بني ال�رسط يف البيت 20 وجوابه يف البيت 21، ولأّن �صياق املعنى يقت�صي ذلك، واأ�صفت البيت 43 برتتيبه 

عن حما�صة اخلالديَّنْي.

يف الأغاين، ورواية امليمني:  )1(

 َجــُنــوُب
َّ
ــي ــَل ــْل َع ــِف  حَتْ

ْ
ــم ــَل ــُت َف ــِر�ــصْ َقــريــُبَم  

َّ
لـــي اإِ ى  والَمْم�صَ َواأَْدَنـــْفـــُت 

ويف معجم البلدان: »… كنت َتْعَلى …« حتريف.  

وقوله: ابن عامر، يخاطب نف�صه، وانت�صب اإىل جّده الأكرب؛ لأّن ن�صبه هو: حميد بن ثور بن عبد اهلل بن عامر بن اأبي   

َف« �رسح ديوان  ربيعة، وانظر ن�صبه واخلالف حوله يف ق�صم الدرا�صة. وُتْعَدى: قال ثعلب: »اأْي كنَت ُت�ْصَغل وُت�رسْ

زهي 57، ومثله ُلغًة يف القامو�ص )عدا(.

 الَهَجرّي اأّنه اأَحُد َمدافِع 
َ
ار كاأّنها … ت�صيُب« ت�صحيف. والُغ�صار: َذَكر يف معجم ما ا�صتعجم: »… من َجْوِز الُغ�صَ  )2(

ا�صتعجم  ما  معجم  بالبادية«  بلٌد   … »الغ�صار  البكرّي:  وقال   ،104/1 والنوادر  التعليقات  انظر  بي�صة،  وادي 

مي: الظبي اخلال�ص البيا�ص. واجَلوز: َو�َصط ال�صيِء، ومعظمه.
ِّ
)الغ�صار(. والر

 جريرًة؛ اأي: َجنى ِجناية. 
ّ
نون: َجَنْت عليهما؛ تقول: جر ت عليهما �صِ

َّ
عاج باملكان يعوج: اأقام به، ووقف به. وجر  )3(

َجْدبٌة.  و�صُنون  ُنوَن خ�صيبٌة  �صِ اأي  املَْحل؛  وهو  واجُلُدوب: جمع اجَلْدِب،  ُب.  اخِل�صْ وهو  ِع، 
ْ
املَر ع: جمع 

ُ
والأَْمر

مة ل بالواو والنون،  ُنوٌن« ظاّنًا اأّن ال�صاعر رفعها بال�صَّ م هكذا: »�صِ َط نا�صُخ منتهى الطلب كلمة »�صنون« بال�صَّ
َ
ب و�صَ

ُيْثِبتون  ُيْعِربون جمع املذكر ال�صال باحلركات  اأولئك الذين  وذلك على مذهِب بع�ِص العرب، وهو َوْهٌم منه؛ لأن 

ننٌي، لّئال جتتمع عالمتا اإعراٍب، وهما: الواو والنون،  الياء والنون يف اآخره يف حالة الرفع اأي�صًا، فيقولون: مرت �صِ

والتنوين، انظر امل�صائل الع�صدّيات: 123.

َتْحَلٌب من غيهنَّ غريب«. 
ْ

يف معجم البلدان )الأخرجان(: »… َوُم�ص  )4(

�صعر  موا�صع يف  عن  �صاأله  بني هالل  من  �صيخًا  يذكر  الَهَجرّي  قال  والأَخرجان:  ولِزمه.  به  اأقام  باملكان:  واأرّب   

ٍن  اأبي�ص من َح�صَ َعَلٌم  ود: 
ُّ

ود، وال�ص
ُّ

اأبي�ص يقابل ال�ص رتاِن برمٍل  ُمَتاأَزِّ َقتان 
ْ
ُبر حميد: »و�صاألته عن الأخرَجنْي فقال: 

البلدان  معجم  عامر«  بني  بالد  يف  جبالن   … »الأخرجان:  ياقوت:  وقال   ،104/1 والنوادر  التعليقات  يَلنْي«  مِبِ

قال  مو�صع،  ا�صم  الرِباق:  وذو  الت�صبيه.  على  ا�صُتِدّر،  اأي  ا�صُتحِلب،  الذي  ال�صحاب  وامل�صتحَلب:  )الأخرجان(. 

ياقوت: »الرِباق: ُي�صاف اإِليها ذو، قال حميد: )البيت(« معجم البلدان )الرباق(، ول َيِزْد على ذلك، وقال البكرّي: 

 اأوله، معروفة، ل تدخلها الألف والالم ول تن�رسف جبل بني اأَْيلة والتِّيه« معجم ما ا�صتعجم )براق(، 
ِّ
م »ُبراق: ِب�صَ

ول يذكر ِبراق بك�رس الراء. وغريب: اأي اأتى من مكان بعيد.
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ـــٌة ـــِربَّ ي ُم ـــدِّ ـــا تـُــ�ـــشَ ــى ِمـــمَّ ــشَ ــ� ــَح َدِبيُب)1)5.  ُدقــــــاُق ال ــان  ــي ــلِّ ــشِّ ــ� ال ِبــنُــ�ــشــاِل  ــا  ـــ ــه لَ  

ــا ـــ ــه ــاِل ــق ــشِ َو� َراَدٍة  ــــن  ِم ـــٍف  ـــَل ـــتَ ـــْخ ـــُم ِب ــــــــوؤُوُب)2)6.  ــا وتَ ــب ــ�ــشَّ ــا ال ــه ــاِدي ــغ ِبـــنـَــْعـــٍف تُ

ـًة بَــقــيَـّ اإلَّ  ـــراِن  الـــَعـــ�ـــشْ يَـــــــَدِع  ــــْم  ــــَل َف وتَُحوُب)3)7.  فيهما  ــي  ــِك ــْب تَ الـــــّداِر  ِمــــَن 

اأَرى ول  الـــَجـــاَرتَـــْيـــِن،  ــــــوَع  ُرب ـــيِّ  ـــَح َف تُجيُب)4)8.  ـــِن  ـــْي ـــاَرتَ ـــج ال داِر   
َ
ـــي ـــاِن ـــغ َم

ــَحــْت ــبَ ــاأَ�ــشْ ــلــيــُح َف ــُفــو الــطَّ ــْع ــْت ِمــْثــَلــمــا يَ ــَف َع ـــــوُب)5)9.   َرُك
َ
ــــي ــْعــِب َوْه ــاُء الــ�ــشَّ ــِري ــْب ِبــهــا ِك

ــَلــْت ــْلــ�ــشَ ـطــاَف تـَـ�ــشَ ـــاَث والــنِـّ ع ـــرِّ ـــــاأَنَّ ال َك َخُلوُب)6)10.  ـــاِل  ج ـــرِّ ـــل ِل ـــٌل  ـــْم ُج  
َ
ـــي ـــاِل ـــي لَ

َمة  دى، وهو خالف حُلْ
َّ

ي« ماأخوذ من ال�ص دِّ َ
ي مرّبة: ّما متِطر �صحابٌة ُمِربَّة؛ وقوله »ُت�ص دِّ َ

ُدقاق احل�صى: ُفتاتها. وّما ُت�ص  )1(

ية، على الت�صبيه؛ واملُِرّبة: املُقيمة، يعني ال�صحابة.  دى للثوب، وجعل املُِرّبة م�صدِّ
َّ

الثوب، فجعل املطر لالأر�ص كال�ص

َزة الإِبل. والدبيب: 
ْ
يه العرب ُخب مِّ َ

لِّيان: نبت ُت�ص ّليان على الأر�ص، وال�صِّ  ِمن اأطراف ال�صِّ
َ

لِّيان: ما اأُْلِقي وُن�صال ال�صِّ

امل�صي. و�صبط نا�صُخ منتهى الطلب كلمة » ُدقاق« بن�صِب اآخرها، وكاأّنه جعله مفعوًل لـ»اأَربَّْت« يف البيت ال�صابق، 

 على تقدير اأّن الّنا�صخ َوِهمَ يف �صبِطه، وبذلك يكون حملُّها 
ّ
م ( فعٌل لزم؛ و�صبطُتها بال�صّ وهو غي �صحيح، لأنَّ )اأََربَّ

لِّيان ب�صبِب  البتداء، وخربها جملُة »لها بُن�صاِل ال�صلِّيان دبيُب«، ويكون املعنى: اإِّن لُدقاِق احل�صى َدبيبًا بُن�صاِل ال�صِّ

حابة املُِربَّة بالطلَلنْي.
َّ

�صّدة مطر ال�ص

قال: اجَلْلو، كاأنَّها جتلو الأر�ص مَّا  اَدُة: الريح الَهْوجاُء، جْتيُء وتذهب. وال�صِّ
َّ
د اإِليه. والر دَّ املُْخَتَلف: املكان الذي َترَتَ  )2(

با:  ها. وال�صَّ
ُ
عليها من رمل وغيه. والنَّْعُف: ما انحدر من حزونة اجلبل وارتفع من منحدر الوادي. وُتغاديها: ُتباِكر

ريح َتُهّب ِمن ال�رسق. وَتوؤُوب: ترجع.

يخاطب  والوجع.  احلزن  وهو  احَلْوب،  من  وتتوّجع،  حتزن  وحتوب:  والع�صي.  والغداة  والنهار،  الليل  الَع�رسان:   )3(

ه.
َ

نف�ص

 به اأَهلوه، ثم رحلوا عنه.
َ

 باملكان: اأَقام به، واملَغاين: َجْمُع املَْغَنى، وهو املو�صع الذي َغِني
َ

َغِني  )4(

يعفو   …« القراآن:  لأحكام  اجلامع  ويف   .»… »واأَ�صبحت  )عهم(:  والتاج  والل�صان   ،150/1 اللغة  تهذيب  يف   )5(

الف�صيُل … … وهي ذلول« حتريف. ويف غريب احلديث  للخطابي »… فهي ركوب«.

الّنباُت  اها  غطَّ »يقوُل:  قتيبة:  ابُن  قال  النبات؛  غّطاها  الأر�ُص:  وعفِت  واندر�صت،  اآثارها  ْت  احمَّ املنازُل:  وعفِت   

البعي:   
ُ
َوَبر  

ّ
وَطر )عفا(؛  الل�صان  يف  ومثله   ،194/2 احلديث  غريب  ه« 

ُ
َدَبر اأَ 

َ
وَبر البعي،   

ُ
َوَبر  

َّ
َطر كما  والع�صب 

ُح الذي ي�صيب الّداّبة. والطليح: البعي املهزول. والكربياء: المتناع وقلة النقياد. وال�صعب: 
ْ
: الَقر

ُ
َبر َطَلع؛ والدَّ

عب الذي طال وبره لأَّنه يحمي  َكب؛ يقول: غّطى النباُت هذِه الّديار فاأَ�صبحت كالفحل ال�صَّ
ْ
الفحل الذي ياأبى اأْن ُير

َكب، وهذه الأَر�ص مع ذلك ماأهولة بالوح�ص، فكاأَّنها فحٌل ذلول، اإِذ عا�ص فيها الوح�ص. وقد َوِهمَ 
ْ
ُير اأَْن  ه 

َ
ظهر

 َرَجَع اإىل و�صف 
َّ
 البعي؛ ثم

ُ
 وَبر

َّ
 يف تعليقه على هذا البيت، اإذ قال: »يقول: غّطاها النباُت والُع�ْصُب كما َطر

ّ
اخلّطابي

ْت وهي َذلوٌل« غريب احلديث  للخطابي 293/2، ولي�ص  اأُِجمَّ َك الداَر فقال: بها ا�صتكباُر ال�صعِب ّما 
َ
الناقة، وَتر

فيما �صبَق و�صٌف للناقة؛ واإّنا املعنى ما ذكرُته.

َل ِنيَطْت ُعُقوُدُه …«. يف �رسح اأدب الكاتب: »كاأْن اجُلماَن الَف�صْ  )6(

ط. والنِّطاف: اأراد بها َجْمَع النُّْطَفة، وهي الّلوؤلوؤة ال�صافية، اأو القرط، وجمعها 
ْ
عثة، وهي الُقر

ُّ
عاث: جمع الر

ِّ
والر  
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ــا ــهـــ ــوِن ــتُ ـــواِحـــي ُم ـــيَّـــٍة اأَيْــــمــــا �ـــشَ بـــَوْحـــ�ـــشِ َفَقبيُب)1)11.  ــُحــهــا  َكــ�ــشْ واأَيْـــمـــا  ــٌص  ــ� ــْل ــُم َف

ـــي لَــِجــيــَفــٍة ــي ِمـــْن اأعـــاِل ــواِح ــ�ــشَّ ــال َخـــَلـــْت ب َعريُب)2)12.   
ِّ
فـــالـــبـُــَلـــي ــــْرٍح  ــــبَ ب ـــصَ  ـــ� ـــْي َولَ

ــــٌة بَـــْعـــَد َواِبــــــٍل ــــَم ــا ِدي ـــ ــه ــْي ــَل اأَلَـــــثَّـــــْت َع َق�شيُب)3)13.  يوِل  ال�شُّ ـــْوِخ  َج ِمــْن  ــْلــِجــْزِع  ــِل َف

وت�صل�صلت:  القليل.  املاء  وهي  ُنْطَفة،  جمع  ِنطاف،  على  َحَمَلها  واإِنا  وفتحها،  النون  ب�صم  ُنَطَف،  الأَ�صل:  يف 

تت. واخَللوب: املراأة التي تخلب العقول بجمالها؛ اأي: ت�صلبها. وَّ �صَ

ل به غُيه. ونيطت: ُعلَِّقْت. والعقود: جمع ِعْقد،  ل: الذي ُيْف�صَ وقال اجلواليقي: »اجلمان: اللوؤلوؤ ال�صغار. والَف�صْ  

وهو القالدة« �رسح اأدب الكاتب: 362.

يف �رسح اأدب الكاتب: »… اأّما … واأَّما َخْلُقها َفَتليُب«. ويف الل�صان والتاج:   )1(

ــهــا ــــا �ــرَساُت ــــــراِب اأمَّ ق ــُة الأَ ــَح ــصَّ ــَو� ــُبُم ــَذهــي ــا َف ــُده ــْل ـــــا ِج ــٌص واأمَّ ــ� ــْل ــُم َف

وانظر البيتني 38 و39.  

والوح�صية:الظبية، واأراد بها املراأة على الت�صبيه، ولكّنه ا�صتمر يف و�صف الظبية نف�صها. واجلار واملجرور »بوح�صية«   

متعلقان بالفعل »ت�صل�صلت« يف البيت ال�صابق، والباء هاهنا مبعنى على. واأمْيا: مبعنى )اأّما(، اأُبِدلت ميُمها الأُوىل ياًء، 

واحي: جمع �صاحية، وهي ما برز من اجل�صم لل�صم�ص. واملنت: الظهر، فَجَمَعُه مبا اكتنفه  ا�صتثقاًل للتَّ�صعيف. وال�صَّ

من حلم وع�صب من عن ميني و�صمال. والك�صح: اخل�رس. والقبيب: الدقيق ال�صامر. وقال اجلواليقي �صارحًا: »… 

املُْل�ص التي ل اأثر بها، وُيروى: فبي�ٌص. واأّما َخْلُقها فتليب: اأي طويل« �رسح اأدب الكاتب: 362.

يف اجليم:   )2(

َفٍة
ْ
ي حُلَ �صواحي  ِمــن  ى  بــاملـُـَنــدَّ َق�صيُب َخــَلــْت  ماِك 

ِّ
ال�ص ـــْوِء  َن ــْن  ِم ِل 

ْ
ي

َّ
ولل�ص

ق من �صدر البيت 12 وعجز البيت 13. وهو ُمَلفَّ  

وخلت الوح�صية: وقعت يف مو�صع خاٍل ل ُتزاَحم فيه. وال�صواحي: جمع ال�صاحية، وهي املو�صع البارز، ل تكاد   

ماء؛  وهي عني  يحة،  حَلِ لـ:  ولعلهما حتريف  ذكرهما،  َمْن  ل اأَجد  فة: 
ْ
ي وحُلَ وجَليفة  كلَّه.  النهاَر  ال�صم�ص  عنه  تغيب 

ح: مو�صٌع باليمن؛ والقامو�ص )برح(، ول يذكره البكري وياقوت. 
ْ
انظر معجم ما ا�صتعجم )حليحة( و)خيرب(. وَبر

والنوادر  التعليقات  انظر  ِبي�صة،  وادي  َمدافع  ِمن  اأنُه  هالل  بني  �صيوخ  اأحد  عن  نقله  فيما  الَهَجِرّي  ذكر   :
ّ
َلي

ُ
والب

ق، انظر معجم البلدان )بلي( فلعّلهما مو�صعان. ولي�ص به 
ْ
104/1، وذكر ياقوت اأنَّه تّل ق�صي بالقرب من ذاِت ِعر

َعريب: لي�ص به اأحد.

املاء.  اإىل  ترّدها  ثم  قلياًل،  ترعاها  ثم  قلياًل،  فت�رسب  ُتوِرَدها  اأن  وَتْنِديتها:  والإِبل؛  اخليل  َتْنِدَيِة  مو�صع  ى:  واملَُندَّ  

ا ُيخِلف مُطره. نوء النجم: �ُصقوُطه يف املغرِب مع  ماك: اأراد به ال�صماك الأَعزل، وهو جنم اأزهر غزير النَّْوِء قلمَّ
ِّ

ال�ص

الفجر وطلوع اآخر ُيقاِبله من �صاعته يف امل�رسق. والق�صيب: ال�صوت.

يف تهذيب اللغة، وال�صحاح، ومعجم البلدان، والتكملة والذيل وال�صلة، والل�صان )خوع(. والتاج: »اأَلثَّْت عليِه   )3(

غاين يف التكملة على رواية: »عليها«. ويف الل�صان )جوخ(: »اأَلثَّْت علينا« حتريف. ويف معجم  ال�صّ … …« ونبه 
خر  �ص: »ِفلل�صَّ البلدان: »… كل �َصّحاَء وابٍل …«. ويف جمهرة اللغة، وجممل اللغة، والأفعال لل�رسق�صطي، واملخ�صّ

والتاج  والل�صان  وال�صلة،  والذيل  والتكملة  البلدان،  ومعجم  حاح،  وال�صّ  ،25/3 اللغة  تهذيب  ويف   .»… من 

)خوع(: »…من خوع ال�صيول …«. ويف جمهرة اللغة، وجممل اللغة، والأَفعال لل�رسق�صطي، واملخ�ص�ص، والتاج 
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ـــُه ـــاأنَّ ـــُل لَـــونـــاً ك ـــْق ـــبَ ــهــا ال ـــصَ مــن ـــ� ـــَل ـــاأَْخ َف َذهيُب)1)14.  ــــراِن  ــــَف ْع ــــزَّ ال ـــاِء  ـــم ِب ــٌل  ــي ــل َع

ــَهــا ــو ِكــنــا�ــشَ ــُل ــْع ــاِت الـــَمـــْرَد يَ ــق ــاِل ــع ـــن ال ِم ـــــُب)2)15.  ـــــري َحــــَمــــاُم ِبــــــالٍد ُمـــْعـــَلـــٌم وَغ

ــا ــه ــنُّ ــشِ ـــِر َو� ـــِري ـــبَ ـــال ــيــٌب ِب ـــا َخــ�ــشِ ـــوَه ـــُف َف ــوِن ُغــــــروُب)3)16.  ــشُ ــ� ــُغ ــر ال ــي ــشِ ــاآ� ــــِه ِمــــْن تَ ِب

ــْت ــشَ ــ� ــبَّ ــَل ــــْن لَــْيــَلــتَــْيــِن تَ ــــاًل ِم تـُـــراِعــــي َط َوِجيُب)4)17.  اِد  ـــوؤَ ـــلـــُف ِل ــى  ــتَّ َح ــ�ــُص  ــْف ــنَّ ال ِبـــِه 

ــــْد غـــا�ـــصَ ِمــْنــُهــمــا ـــِن َق ـــْي ـــْدِريَّ ـــَم ـــوُد ِب ـــُج تَ نَجيُب)5)18.  ــِن  ــْي ــتَ ــَل ــْق ــُم ال ـــواِد  ـــشَ � ــُد  ــدي ــشَ �

ــعــابُــُه ــي �ــشِ ــِم ــْه ـــِل ُحــــقِّ الـــَعـــاج تَ ـــْث َعــَلــى ِم َويَطيُب)6)19.  لَــنــا  يـَــْحـــَلـــْولـــي  ـــَر  ـــَم ـــشْ ـــاأَ� ِب

)جوخ(: »… َوجيُب«.

مية: مطر يكون مع �ُصُكون. والوابل: املطر ال�صديد ال�صخم القطر. اجِلْزع: ُمْنَعَطف  . والدِّ ها واأََلحَّ
ُ
واأََلثَّْت: دام مطر  

الوادي، وَو�َصُطه. وجاَخ ال�صيُل الوادَي جوخًا: َجَلخه واقتلع اأَجراَفه. والق�صيب: ال�صوت.

الل�صان  )البيت(«  ثور:  بن  حميد  قال  ِه، 
ْ
َتي

َ
َجْنب ك�رس  اأي  الواَدي،  ع  َفَخوَّ ال�صيُل  جاَء  »ويقال:  منظور:  ابن  وقال   

اء: ال�صحاية ال�صديدة املطر. حَّ َّ
)خوع(. وال�ص

»مباء  )رهق(:  والتاج  والل�صان  واملحبوب،  املحب  ويف   .»… … البقل  منه   … …« واملحبوب:  املحب  يف   )1(

ْيُهقان …«.
َّ
الر

عفران: نبات  ة. والزَّ
َّ
ًة بعَد مر

َّ
 مر

َ
ْطِبه. والعليل: املري�ص؛ والعليل اأي�صًا: الذي �ُصِقي

َ
ه بر

ُ
 البقُل: اختلط ياب�ص

َ
واأخل�ص  

ْيُقهان: الزعفران.
َّ
هب. والر  بالذَّ

ّ
غ به، �صبغته �صفراء. وَذهيب: َمْطِلي، واأَ�صُله املَْطلي

َ
َطب ُي�صْ

ٍب، فرتعى الَغ�صَّ من  د: الَغ�ّص من ثمر الأَراك. وَعِلَقته، بفتح الالم وك�رسها: َرَعْتُه ِمن اأعاله، يعني اأَنَّها يف ِخ�صْ
ْ
املَر  )2(

 والربد.
ّ
ثمر الأَراِك وترتَك ما دون ذلك. والِكنا�ص: ماأوى الظبي، ي�صترت فيه من احَلر

ي:  َخ�صيب: َم�صوب. والرَبير: اأّول ما يظهر من ثمر الأَراك، اأو هو ثمر الأَراك اإِذا ا�صَودَّ وَبَلَغ، واِحَدُته َبِريرة. والّتاآ�صِ  )3(

ِمن  اأكرثت  ملّا  الّتاآ�صي،  ُب هذه 
َ
�َصب لأّنها  ون  الُغ�صُ اإىل  ون�صبها  اأطرافها؛  الأ�صنان وحتديُد  الّتاأ�صي، وهو حتزيُز  َجْمُع 

ه. ٍء َحدُّ
ْ
ُب كلِّ �صي

ْ
ب، وَغر

ْ
َتَناُوِلها باأَ�ْصَناِنَها. والغروب: َجْمُع الَغر

والَوجيب:  اختلط.  بالأَمر:   
َ

�ص
َّ
َوَتَلب ه، 

ّ
بحب اْخَتَلَطْت  ها: 

ُ
َنْف�ص ِبِه  ْت 

َ
�ص

َّ
وَتَلب ُيوَلد.  �صاعَة  وقيل:  الّظبي،  َوَلُد  ال:  الطَّ  )4(

اخَلَفَقان.

الّتكملة  الّلغة؛ ويف  واية عن املعاين الكبي وجممل 
ّ
الر « حتريف، واأَثبتُّ �صواَب  مِبَْدِريَّنْيِ الّطلب: »َيجور  يف منتهى   )5(

 �صواِد …«.
ّ
« حتريف. ويف جممل الّلغة: »… اأحم لة: »َيُجوُر مِبَْدِرَتنْيِ والّذيل وال�صّ

: يعني َغَزاَلها.  َدْين. غا�َص: نق�ص منهما. �صديد �صواد املُْقَلَتنْيِ دَّ وقال ابن قتيبة: »َمْدِريَّنْي: ِخْلَفنْي دقيَقنْي، جَعَلُهَما حُمَ  

ُْع. جنيب: عتيق. يريد اأّن َوَلَدها كّلما َر�صعها غا�َص ِمن لبنها« املعاين الكبي: 702، واخِلْلُف: ال�رسَّ

له  الكبي: »يحلويل  املعاين  بها ويطيب«. ويف  … … يحلويل  العاج جاَدت  ُدْرِج  مثل  »اإىل  والّتاج:  الّل�صان  يف   )6(

ويطيب«.

ُلح اأن ُيْنَحت منه. والأ�صمر: اأراد الّلب،  واحُلّق: وعاٌء �صغٌي ذو ِغطاٍء، ُيْنَحُت من اخل�صب والعاج وغي ذلك ّما َي�صْ  

الل�صان )�صمر(.  اأ�صمر«  لوِنِه  �صيده: واأظّنه يف  ابن  ة. قال  الظبية خا�صّ ابن  الأَعرابي: هو  ابُن  الّل�صان: »وقال  ويف 

ْغِره. تهمي: ت�صيل  : اأ�صبح حلواً. وقال ابن قتيبة �صارحًا: »يريد: يف �رسٍع مثِل حّق العاج ِل�صِ
َ

ُء، وَحِلي
ْ
واحلوىل ال�صي
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ــَوٍة ــ�ــشْ ــْت َغــْيــَر ُح ــ�ــشَ ــلَّ ـــْد َق ــــَدْت َق ــا َغ ــمَّ ــَل َف وُب)1)20.  َوُخ�شُ ــٌف  ــلَّ ُع ِمــْنــهــا  الـــَجـــْوِف  ـــَن  ِم

ِه ِل�َشْخ�شِ ـْت  ــَراأَبَـّ فــا�ــشْ ــتـَـخــيــراً  ُمــ�ــشْ َراأَْت  َويَغيُب)2)21.  ــا  ـــ ــه لَ ــــُدو  ــــْب يَ ـــٍة  ـــيَ ـــَمـــْحـــِن ِب

ـــِدي ـــْهـــتَ ـــِن وتَ ـــَظـــَريْ ـــَن الـــَمـــْن ـــْي ـــــــراِوُح بَ تُ  َكــــــُذوُب)3)22. 
َ
ـــاِن َوْهـــــي ـــ�ـــش ــِة الإِنْ ــاِدَق ــش ــ� ِب

ُهــمــا اإِْذ  ــِة  ــَل ــي ــح ــنَّ وال ـــُجـــْمـــٍل  ِب ـــُت  ـــْن ُجـــِن و�َشُلوُب)4)23.  عـــاِتـــٌق  ِبـــْكـــٌر  ـــَك  ـــمِّ ـــَه َك

ـــــــاَرًة ِزي ــــبٌّ  ــــِغ ُم َزْوٌر  ـــا:  ـــتَ ـــال ق َواإِْذ  يُب)5)24.  َع�شِ  
ِّ
ــي ــِط ــَم ــْل ِل ـــــْوٌم  يَ َظــــلَّ  ـــــْد  َوَق

عابه، وهذا َمَثٌل. قوله: باأ�صمر: بلٍب« املعاين الكبي: 703. عروقه، وهي �صِ

ها وما َخفَّ ِمن َمتاِعها.
َ
 فيِه املراأُة ِطيب

ُ
ِخر غي جّداً تدَّ ْرج: �َصَفٌط �صَ والدُّ  

�ص والّل�صان: »ِح�ْصَوٍة … … فيه ُعلٌَّف…«. يف الأفعال لل�رسق�صطي: »َح�ْصَوٍة … فيها ُعلٌَّف …«؛ ويف املخ�صّ  )1(

ُنها. وقال ابن قتيبة: »يقول: 
َ
واحُل�ْصَوُة، باحلاء املثّلثة: اجَلْوُف وما فيه من كبد وطحال وغي ذلك. وقّل�صت:ارتفع َلب  

ُتَها. واحل�صوة: كّل ما احت�صت به بطوُنها. وقوله: قّل�صت من  رْت َوَذهبت ِدرَّ فلّما غدت من َمِبيتها َقلَّ�صْت، اأي �َصمَّ

ٌت« املعاين الكبي: 
ْ
 ِبَها َنب

َ
ِت الأر�ُص اإذا َظَهر

َ
ب وب، ُيَقال: َخ�صَ ْلِح. وُخ�صُ  الطَّ

ُ
اجلوف، اأي ّمايف اجلوف. والُعلَُّف: َثَمر

وب. َة، وَجْمُعها ُخ�صُ ُب: اخُل�رسْ 703. واخَل�صْ
ْوِتِه«؛ ويف اأمثال اأبي عكرمة  بَّْت ل�صْوِتِه«. ويف الُف�صول والغايات: »فا�ْصَتجاَبْت ل�صَ

اأَ ني: »فا�رْسَ
ّ
يف �رسح اأ�صعار الهذلي  )2(

ٍة«.
َ
ي: »… فا�صتزاَلْت فوؤاَدُه مِلَْحِني

ّ
ال�صب

ياأخذ  اأّنه  القان�ُص، وذلك  َتِخُي: 
ْ

»املُ�ص قتيبة:  ابُن  وقال  ُجُه. 
َ
ُمْنَعر الوادي:  ُة 

َ
ِني وحَمْ الأر�ص،  ِمن  انحنى  ما  ُة: 

َ
واملَْحِني  

 اأهي ُمْغِزٌل اأم ل، فاإن كانت 
َ
ْنُظر

َ
َماها؛ وُيقاُل اإّنه َيُخوُر لها مثَل ُخوار َولدها ِلي

َ
ُعَفْت َوَدَنْت منه َفر َوَلَدها، فاإذا خاَر �صَ

ُمْغِزًل َدَنْت منُه فيميها. يبدو لها: اأي يظهر تارًة وي�صترت تارًة، َيْخِتُلَها« املعاين الكبي: 702.

ًة اأخرى. و�َصْخ�ُص الإن�صان: 
ّ
ًة واإىل املُ�صتخي مر

ّ
 اإىل َوَلِدها مر

ُ
اأراَد باملَْنَظرْيِن: َوَلَدها واملُ�صتِخَي؛ يقول: َجَعَلْت َتْنُظر  )3(

اأَرْتَها �َصَواَد  َدَقْتَها عنَدما  َنَها، واإن�صاُن العنِي: ناظرها؛ �صَ
ْ
ِبَها َعي �صواُده الذي تراه من بعيد. و�صادقة الإن�صان: اأراَد 

ْت اإىل َوَلِدَها َعِلَمْت 
َ
َتِخي. وقوله: »وهي كذوب«؛ اأي َكَذَبْتَها لأنَّها َجَعَلْتَها َتظنُّ اأنَّ املُ�صتخَي هو َلُدها فلّما َنَظر

ْ
املُ�ص

َنَها قد َكَذَبْتَها.
ْ
اأَنَّ َعي

ك: اأي كما تهوى؛ قال ثعلب �صارحًا قوَل زهي:  َكَهمِّ  )4(

يَحًة  جَنِ ــا  ــْدَه جَتِ ــْد  ــَه جَتْ اإْن  ــَك،  ــِدَكــَهــمِّ َتــَزيَّ َعْنها  ِخ 
ْ
َتر

ْ
َت�ص واإْن  ــوراً، 

ُ
ــب �ــصَ

قال: »َكَهّمك: اأي كما ُتريد« �رسح �صعر زهي بن اأبي �ُصلمى 162، ول يرد هذا املعنى يف الّل�صان والّتاج؛ والذي   

قال  َك،  َكَهمِّ رجٌل  اأ�صا�ص البالغة: »وهذا  )همم(؛ وجاء يف  والّتاج  الّل�صان  انظر  الهوى،  ُة:  والِهمَّ ُة  الَهمَّ فيهما: 

زهي: )البيت(«. الأ�صا�ص )همم(. والعاتق: الفتاة اأّول ما اأدركت، اأو التي بني الإدراك والتعني�ص، اأو اّلتي ل تتزّوج. 

لوب: التي ت�صلُب العقل بجمالها.
ّ

وال�ص

َق يف بع�ص امل�صادر ِمن هذا البيت وِمن الّذي يليه بيٌت اآخر، ففي معجم  َما ا�صتعجم: ُلفِّ  )5(

ى
َ
ــر ُي واأَْن  ــٌد 

ْ
ُحــَمــي هــذا  قــاَلــَتــا:  ـــْد  َعِجيُبَوَق الــِخــمــار  ذاِت  اأو  ــيــاَء  ــْل ــَع َب

ع: �صَّ َ
ويف املُر  

ى
َ
ــر ُي واأْن  َجميٌل  ــذا  ه َقــْلــتــا:  عجيُبَوَقـــْد  ــِخــمــار  ال ذاِت  اأَْو  بــعــلــيــاَء 
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ــــَرى يُ واأَْن  ـــٌد  ـــْي ـــَم ُح هـــــــذا  ــــلــــٍة:  َوقــــاِئ َعِجيُب)1)25.  ـــاَة  ـــن َق واِدي  اأَْو  ــة  ــَل ــْي ــَح ِب

ــْت ــَم ــَجــ�ــشَّ ـــَوى مـــا تَ ـــَه ـــْومـــا ال ـــٍة: لَ ـــل ـــاِئ َوق نَُعوُب)2)26.  ــفــاِر  ــ�ــشِّ ال َعــْجــلــى  اإثْــــَرُكــــْم  ـــِه  ِب

ِمــْنــُكــمــا ــــاأُْي  ــــنَّ ال يَـــْعـــُدَو  اأَْن  تَـــاأَْمـــنـــا  ـــال  َف َحبيُب)3)27.  ــــــمَّ  اأَلَ اإِْن  ــــــاأٍْي  نَ ـــَد  ـــْع بُ َول 

ــَي الَّـــِذي ــْن نـُـْحــ�ــشِ ـــاأُْي ل ـــُقـــولِن: طـــاَل الـــنَّ تَ لَبيُب)4)28.  يَــــُعــــدَّ  اأَْن  اإِلَّ  ــــاَك  ــــن ــــاأَيْ نَ

ـــنـــا ـــُل ْه ـــا َواأَ ـــَوْرن ـــتَ ــــرا عــــاَم اْج ــــاْذُك ــى َف ــل بَ يُب)5)29.  َخ�شِ والـــَجـــنـــاُب  َدارا  َمــــداِفــــَع 

ــا ــه ــُع ــْم ــشَ ـــي َو� ـــوان ـــَغ لَـــيـــالـــَي اأَبْــــ�ــــشــــاُر ال َحبيُب)6)30.  لَــهـــــنَّ  ِريـــِحـــي  واإِْذ   
َّ
اإلـــــي

يف  اأَخرى  رواية  اأورد  ثم  البكرّي،  رواه  كما  )خمار(  البلدان  معجم  يف  ياقوت  ورواه  الوزن،  به  يختلُّ  حتريٌف   

)خمار( و)داراء( وهي:

ى
َ
ـــر ُي واأْن  ُمــِغــبٌّ  َزْوٌر  ــٍة:  ــل ــائ َعجيُب وق الــِخــمــار  ذاِت  اأَْو  ــَة 

َ
ــي ِبــَحــْل

البلدان  بالّزيارة« معجم  له  »ُمِغّب: ل عهد  ياقوت:  وقال  يومًا؛  يومًا ويرتك  ياأتي  الذي   : واملُِغبُّ الزائر.  ْور:  والزَّ  

)داراء(. و)زيارًة( مفعوٌل به ل�صم الفاعل )ُمِغبٌّ (. والع�صيب: ال�ّصديد. وذاُت اخلمار: مو�صع ِتلقاَء َعْلياَء بتهامة؛ 

ى جبال حلية؛  اة، وحوله جبال ُت�صمَّ ة: واٍد بال�رسَّ
َ
معجم ما ا�صتعجم )ذات اخلمار( ومعجم البلدان )خمار(. َوَحْلي

معجم البلدان ) حلية(.

اة؛ معجم البلدان )حيلة(. ووادي قناة: اأحد اأودية املدينة الّثالثة؛ معجم البلدان )َقَناُة(. َلة: بلد بال�رسَّ
ْ
َحي  )1(

فة عن املو�صوف؛ وعجلى: ا�صمُ  يعة، يعني: ناقة �رسيعة، فنابت ال�صّ ة. وَعْجَلى: �رَسِ قَّ فر: َتَكلََّفْتُه على َم�صَ
َّ

َمِت ال�ص �صَّ جَتَ  )2(

يعة. َفاراً. وناقة َنُعوب: �رَسِ ًة و�صِ
َ
ُجُل ُم�صاَفر

ّ
 الر

َ
ناقة حميد. و�صاَفر

 ل ينوُب 
ِّ
 )ِمن(، وّمْذَهب الب�رسيّني اأنَّ ُحروَف اجَلر

ّ
َعدا عليه: ظَلمه؛ ول يرد يف الّلغة َتْعِدَية الفعل )عدا( بحرف اجلر  )3(

ى بذلَك  ُله الّلفظ، واإّما على ت�صمنِي الفعِل معنى فعٍل يتعدَّ
َ
َها عن بع�ص، وما اأْوَهمَ ذلَك فهو: اإّما ُموؤّوٌل تاأوياًل َيْقب بع�صُ

ني، انظر مغني اللبيب 118/1، 
ّ
ٍف، وهذا الأخي ّمْذَهب اأكرث الكوفي

ْ
احلرف، واإّما على �ُصُذوِذ اإنابة حرٍف عن َحر

ًا.
ّ
ْعُد. واأَلّ به اإملامًا: َزاَره ِغب

ُ
َن الفعل )عدا( معنى )َناَل(. والّناأي: املُفاَرَقة، والب مَّ  �صَ

َ
فكاأنَّ ال�صاِعر

اأمثال  احلديث(، ورواية  ما جاَء يف)اأَمثال  واأَثبتُّ  املعنى،  يَل  ي�صتقم  ول   »…  
َ

ي ُيْح�صِ الّطلب: »… اأو  منتهى  يف   )4(

احلديث هي:

 اّلذي
َ

ــْن ُيح�صي ــُقــولِن: طــاَل الــّنــاأُي َل ــُب َي ــي ــب َل َيـــُعـــّد  اأَْن  اإّل  َراأيـــــنـــــاُه 

 )يقولن( و)يح�صي(.
ْ
وفيها ت�صحيٌف يف كلمَتي  

وناأْيُتُه وناأيُت عنه: ابتعدت عنه، اأي: لن نح�صي الذي ابتعدنا به عنك من الأّيام.  

ْعَنا … مراِتَع دارا …«.
َ
يف معجم البلدان: »…فاذُكري …«. ويف اأمثال احلديث: »… عاَم اَرَتب  )5(

اَوْرَنا. واملََدافع: جمع املَْدَفِع، وهو جمرى املاء يف الأودية. ودارا، مق�صور: اأحد مدافع وادي بي�صة،  واْجَتَوْرَنا: جَتَ  

وهي من ديار بني عامر، انظر الّتعليقات والّنوادر 104/1، ومعجم البلدان )داراء(. واجَلناب: ِفناُء الّدار، وهو ما 

ّلِة القوم. ب من حَمَ
ُ
امتّد من جوانبها، وما قر

ة، »مدافَع« من�صوب بنزع اخلاف�ص، يريد: واأهُلَنا يف َمَدافِع دارا.
ّ
والواو يف قوله: »واأهلنا« حالي  

ُفها« ويف الدر الفريد: »… �صمع الغانيات وطرفها« ويف 
ْ
ات ومعجم الأدباء: »… اأب�صار الغواين وَطر

ّ
يف الوح�صي  )6(
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ٌن ـــوَّ ـــَه ُم ـــْيٌء  ـــشَ � الـــنَّـــا�ـــُص  ـــقـــوُل  يَ مـــا  واإِْذ  َرِطيُب)1)31.  ــبــاِب  الــ�ــشَّ ــُن  ــ�ــشْ ُغ ْذ  واإِ  
َّ
ــي ــَل َع

ـــْذَهـــٌب ُم ولَـــْونـــَي  �ــشــاٍف  ــَعــِري  �ــشَ َواإِْذ  يُب)2)32.  نَ�شِ اأَلْــبــاِبــهـــــنَّ  ــــْن  ِم  
َ
ــــي ِل َواإِْذ 

ــي ــِت ــزالَ ــْمــَن ُه ــِئ ـــْد �ــشَ ــي َق ــواِن ــَغ ــى ال ــَح ــشْ ــاأَ� َف َم�شيُب)3)33.  ــــنَّ  ــــُه راَع ـــا  لَـــمَّ ــــَن  ــــْي ــــَل َواأَْج

َمْجِل�شي  ــَن  ــَويْ ــْه يَ ــِر  ْه ــدَّ ال بـَـْعــ�ــَص  ُكـــنَّ  َوَقـــْد  َحِبيُب)4)34.  ِجـــنَّـــاِنـــهـــــــنَّ  اإِلــــــى  ــــي  ــــنِّ َوِج

ـــواُدُه �ـــشَ ــــــمُّ  اأََح ِغـــْربـــيـــٌب  اأْ�ـــــصُ  الـــــرَّ اإِِذ  َمُجوُب)5)35.   
َّ
ـــي ـــَل َع ــــــــواٍن  لْ اأَ َوُمــــْذَهــــُب 

َوَقــــْولـَـــنَــــا ـــبـــاَب  ـــ�ـــشَّ ال اهللُ  ـــِد  ـــِع ـــْب يُ ــــال  َف �َشنَتُوُب)6)36.  ـــَوًة  ـــْب �ـــشَ ــا  ــْون ــبَ ــشَ � مـــا  اإِذا 

الغواين« حتريف، ويف الأزمنة والأمكنة:  قتيبة: »… اأبكاُر  الب�صائر والّذخائر: »… وحلُظها«، ويف الأنواء لبن 

»… اأب�صاُر الَغواين َو�صْيُها« حتريف. ويف �صائر امل�صادر: »َلُهنَّ َجُنوُب«.

اأهِل  عنَد  اجلنوب  لأّن   …« قتيبة:  ابن  قال  اجلنوُب؛  ريح  حُتَبُّ  كما  حمبوبٌة  اأي  َجنوب:  َلُهنَّ  وريحي   

)البيت(« ثور:  بن  حميد  قال  للخي،  مثاًل  ويجعلونها  بها  نون  َيَتيمَّ ِث؛ 
ْ
بالَغي تاأتي  اّلتي  هي  َيليه  وما  احلجاز 

الأنواء: 167.  

ي يف قلوب الغانيات كما ُتْلِقُح اجلنوب 
ّ
ْلِقُح حب : هذا ال�صاعر يقول: كنُت اأُ

ّ
وقال حممد بن اأيدمر: »قال الأ�صمعي  

 يف اآخر ال�صتاء. قال اأبو عمرو: ُيقال: الريُح اجَلنوُب بالَعاليِة من احلجاِز اأطيُب من غيها؛ قال اأبو عمرو: 
َ
ال�صجر

اأبي  . وقاَل غي 
ْ
َنَعم ها ؟ قالوا: 

ُ
ب
َ
ُنها واأَْطي

َ
اأْلي اإنَّها كذِلَك، فقلُت:  اأهل احلجاِز عن ذلَك فقالوا:  ف�صاألُت جماعًة من 

عمرٍو وغي الأ�صمعي: اإّنا جعلها جنوبًا لأنَّ اجلنوب جتمع ال�صحاَب وتوؤلّفه؛ فهو يقول: كّن يجتمعَن اإيلَّ وياألفَنني 

قه« الدر الفريد 12/5.
ّ
كما توؤّلُف اجلنوُب ال�صحاَب، وال�ّصمال تفر

نا…«.
ْ
ٌن َعَلي ات، ومعجم البلدان، واأ�صد الغابة، وِمَنح امِلَدح: »… ُمَهوَّ

ّ
يف الأخبار املوّفقي  )1(

ن ال�ّصباب رطيب، يعني ن�صارَة ال�ّصباب وُح�صَنُه واعتداَله، َفَمثََّلُه بالغ�صن اإذا اأورق«  امهرمزّي: »قوُله: ُغ�صْ
َّ
وقال الر  

اأمثال احلديث: 77.

ٌة اإىل ا�صفرار.
َ
ابُغ الَطويُل الكثي. واملُْذَهُب: الذي تعلوه ُحْمر

ّ
ايف: ال�ص ال�صّ  )2(

الُفَكاهة.  والُهَزالة:  ) هزل(.  الّل�صان  انظر  ب�صّمها،  واب  وال�صّ الهاء،  بفتح   »… الّطلب: »… َهَزالتي  منتهى  يف   )3(

قوا ِمن اجَلْدب.
َّ
ْقَن، واأجلى القوم: َتَفر

ّ
: َتَفر واأَْجَلنْيَ

هن، ومثله قوله العّجاج:
ِّ
قوله: وِجّني اإىل جنَّاِنهّن حبيب؛ اأي كنُت اأَُواِفُقهّن يف َلْهِوِهّن وَغي  )4(

ــي  ــنِّ ــّن ِج ـــ ــه ــنُّ ــ�ــصــامـــــي ِج َوَقـــــــْد ُي

ََبُه يف اللَّْهِو والَغَزِل« ديوان العّجاج 283/1.  يف �رسحه: »هذا َمَثٌل �رسَ
ّ
وقال الأ�صمعي  

ُب« بت�صديد الواو، وبه يختّل الوزن.  جموَّ
ّ
يف امللّمع: »علي  )5(

ِة، ويف الّل�صان: »املذاهب: 
َ
ْفر ٌة مائلٌة اإىل ال�صُّ

َ
: الأ�صود. وَلوٌن ُمْذَهٌب: فيه ُحْمر

ّ
واد. والأحم

َّ
بيب: َحاِلُك ال�ص

ْ
وِغر  

ة. واملَُجوب: 
َ
ْفر ٌط بال�صُّ ٌد ُمَطَّ

ْ
: ُبر

ّ
« الّل�صان )ذهب(، والأحتمي

ّ
ٌد ُمْذَهٌب، وهو اأْرَفُع الأَحْتَمي

ْ
الرُبود املَُو�ّصاة،، ُيقال: ُبر

اأ�ُص عند لب�صه.
ّ
ُب: ما ُيْدَخل منُه الر

ْ
بًا، واجَلي

ْ
الثَّوُب اّلذي ُقِطع َو�َصُطه َجي

ًة �صنتوب«.
ّ
ٌم. ويف اأمثال احلديث: »ول يبعد«. ويف الإ�صابة: »مر

ْ
ات: »ل يبعد« وفيه َخر

ّ
يف الأخبار املوفقي  )6(

باِب  وقال اخلالدّيان: »واأّما قوله: فال يبعد اهلُل … )البيت(، فِمن اأملح الكالم واأطرفه واأرّقه، ولو ل يكن ف�صائُل لل�صَّ  
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ٌة �َشحا�شَ ل  ـــٌج  ـــْوَه َع ُرْحــنــا  ــــْوَم  يَ ــــَرْت  َج لَِحيُب)1)37.  الــــَغــــزاِل  َريَّــــــا  ول  نـَــــــواٌر 

ـــَلـــَعـــْت اأَتْ ِحــيــَن  هـــا  َخـــدُّ ـــــا  مَّ اأَ ْدِم  الأُ ِمــــَن  َفتَليُب)2)38.  ــا  ــه ــُق ــْل َخ ــــــا  واأَمَّ ـــْلـــٌت،  َفـــ�ـــشَ

ْقُلها �شَ ــِف  ــْي َكــالــ�ــشَّ ْقــــــراِب  الأَ ــُة  ــَح ــشَّ ــَو� ُم ــــــــوُب)3)39.  ــــٌة َوُذب ــــْوَح ِبــهــا ِمــــْن ِوحــــــاٍم لَ

ــَهــا ــــْن ِكــنــا�ــشِ ـــْت ِم ـــَع ـــَل ـــا اأَتْ ــــِك لـَــمَّ ــــْرتُ َذَك َعجيُب)4)40.   
َّ
ــــــي اإلَ ـــاٍت  ـــبّ ـــشَ � َوِذْكـــــــــَرِك 

ـــهـــــــا تَـــْذَعـــراِن ل  اهللُ  ــــيَّ  َعــــَل َفــــُقــــْلــــُت:  َقريُب)5)41.  ـــقـــاَء  الـــلِّ نَّ  اأَ لَــــــــْت  اأَوَّ َوَقــــــْد 

با واأيّام  ر عهد ال�صّ غي ما ذكر ال�ّصاعر يف هذا البيت لَكَفاه، ول نعلم اأحداً اأتى باأح�صن من هذا املعنى والّلفظ يف َتَذكُّ

ِع على ال�صباِب وَفْقِده«  َطالة« حما�صة اخلالدّيني 39/1. وقال حممد بن اأيدمر: »قيل: هذا اأَ�رْسَُد َمَثٍل �صائٍر يف الَتَفجُّ
َ
الب

الدر الفريد 4/ 273.

ٌة …«. يف املعاين الكبي: »يوم جئنا …« ويف اجليم: »… َعْوهٌج ل َجَها�صَ  )1(

والَعْوهج، الّظبية الّطويلُة العنق. وقال ابن قتيبة: »ال�ّصحا�صة: التي لي�ص لها لٌب، و�َصَح�ُص املَاِل: َما ل َلَبَ له. وحليب:   

لي�صت بكثية الّلب فيذهب حلم َمْتِنَها، وُيروى: جليب، وهي القليلُة الّلب« املعاين الكبي: 702. والنَّوار: النَّفور. 

ُة َنْف�ٍص. ة: الَّتي فيها ِحدَّ َتِوي ِمن لبِنَها ِلِقلَِّته. واجَلَها�صَ
ْ
وقوله: ول َريَّا الَغَزاِل، اأي: َوَلُدَها ل َير

َواحي متونها َفُمْل�ٌص …«. ويف منتهى الّطلب: »ف�صليب« حتريف، واأثبتُّ  ة اأّما �صَ
ّ
يف �رسح اأدب الكاتب: »بوح�صي  )2(

ما ورد يف �رسح اأدب الكاتب. وانظر رواية البيت احلادي ع�رس. 

ال، ل يطمع الفهد فيها ِل�رُسَْعِتها. 
َ
هور، م�صاكنها اجِلب طون، �ُصمر الظُّ

ُ
اٌء ِطَواُل الأعناق والقوائم، ِبي�ُص الب

َ
والأُْدم: ِظب  

ْلُت: الأمل�ص. واخَلْلُق التَِّليُب: الطويل امل�صتقيم. ْت ُعُنَقَها ُمَتَطاِوَلًة. واخَلدُّ ال�صَّ واأْتَلَعْت: َمدَّ

ب، وهو اخًلا�رسة؛ ومو�ّصحة الأقراب: لها عالَمَتان 
ْ
يف اجليم: »… بها ِمن ِرجاٍم …« حتريف. والأقراب: جمع الُقر  )3(

َها، َفَجَعَلُهَما 
ْ
َها َخّطنْيِ اأَ�ْصَوَدْيِن يتبعان َمْتَني

ْ
َها، وقاَل اجلواليقي: »واملو�ّصحة: الّظبيُة الأدماء؛ لأّن يف َمْتَني

ْ
َتي َ يف خا�رسِ

ُبوب:  والذُّ الّلون.   ُ َتَغيُّ واللَّوحة:  َكٍل.  مِلَاأْ احُلبلى  �صهوة  �صدة  والِوحام:   .362 الكاتب:  اأدب  كالِو�َصاح« �رسح  لها 

ُبول. الذَّ

واب بفتحها، انظر الّل�صان والقامو�ص )�صبب(. وقال اجلواليقي:   ال�صني، وال�صّ
ّ
م ات …« ِب�صَ

ّ
يف جممل الّلغة: »… �ُصب  )4(

ك اأحيانًا …« �رسح اأدب الكاتب: 362.
ُ
»وُيروى: ِذْكر

ْت. 
َ
َها، اأي: َرَفَعْت ُعُنَقَها واأَخرجت راأ�َصَها من الِكَنا�ص فنَظر وقال اجلواليقي: »وقوله: ذكرتك ملّا اأتلعت من ِكَنا�صِ  

وُكْن�ٌص.  ُكُن�ٌص  َوَجْمُعُه  الرّثى،  ِد 
ْ
َبر اإىل  ي�صل  حّتى  مَل 

َّ
الر  

ُ
يكن�ص لأَنَّه  ِكَنا�صًا   

َ
ي و�ُصمِّ  ،

ّ
الوح�صي بيت  والِكَنا�ص: 

»يقول  ي:  ْو�صِ
َ
َطْلي

َ
الب يد 

ّ
ال�ص ابن  وقال   ،362 الكاتب:  اأدب  �رسح  ْهر«  الدَّ ِمن  َهُة  الرُبْ وهي  ٍة، 

َّ
�َصب َجْمُع  ات: 

َّ
ب

َّ
وال�ص

ُتِك ل�صبهها بِك. والّتَلع: اإ�رْسَاُف الُعُنِق وانت�صاُبه. 
ْ
ْته َذَكر

َ
ب ْت عنقها من ِكَنا�صها وَن�صَ بية قد َمدَّ ملحبوبته: ملّا راأيت الظَّ

ني َوَيَلذُّ يل« القت�صاب 360/3.
ُ
ِك جميَع الأوقاِت ُيعجب

ُ
وعجيب: ُمْعِجٌب لذيٌذ؛ يقول: ِذْكر

لب: »… ل يدُعَواِنَها …« حتريف، واأثبتُّ روايَة املعاين  ت …«، ويف منتهى الطَّ يف القت�صاب: »… وقد َب�رسَّ  )5(

الكبي والقت�صاب.

ُن  َمَّ
َتَتي العرب  وكانت  بذلك.  َفَتَفاَءل  َلُه  �َصَنحت  اأَنََّها  »يريُد  ي:  ْو�صِ

َ
َطْلي

َ
الب وقال  ت،  َف�رسَّ َلْت:  وَّ

واأَ اأفَزَعُه.  ه: 
َ
َذَعر  

اعي 
َ
ُة لختالِفهم يف ذلَك اأنَّ بع�صهم كان ُير

َ
ارح، وكان منهم َمْن يعك�ص الأمر، والعلِّة املُوِجب

َ
اَءُم بالب انح، وَتَت�صَ

َّ
بال�ص

 .360/3 القت�صاب  ا�رِسَها« 
َ
َومي ِه  َنْف�صِ مياِمَن  اعي 

َ
ُير م  بع�صُ وكان  َوَميا�رَسُه،  ي  والطَّ الَوْح�ِص  ِمَن  ِبِه   

ّ
مَيُر َمْن  اِمَن 

َ
َمي
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ــَوى ــنَّ ال ــَف  ــِع ــ�ــشْ تُ اأَْن  ـــاَك  ـــنَّ َم ــــذي  الَّ َواإِنَّ  لََكُذوُب)1)42.  ـــاَرٍة  ـــشَ �  
ْ
ـــي ـــنَ َرْع ـــــْوَم  يَ ــا  ــه ِب

ــْت ــنَ تَــ�ــشــمَّ ـــا  ِمـــمَّ ــَك  ــفــي ــ�ــشْ يَ الّـــــذي  َواإِنَّ  لََطِبيُب)2)43.  بــهــا  ـــــٍد  َوْج ِمــــْن  ــَك  ــوُع ــل ــشُ �

ـهـــــا ـــَر اأَنَـّ ـــْي ـــٍل َغ ـــاِئ ــــْت ِمــــْن ط لَ ــــوَّ َومــــا نَ َويُهيُب)3)44.  بــنــا  يُــْلــوي  ــَوى  ــهـــ ــال َف ــــوًى  َج

ــــــْوَم عــاِقــٍل ـــَوى يَ ـــَه ـــْل ــٌب ِل ــي ــن َفــــاأَنْــــَت َج َجنيُب)4)45.  اأَنْــــــَت  ــِر  ــي ــنِّ ال ــاِد  ــش ــ� ِن ــــــْوَم  َويَ

ــــٍة ــــداَم ــــُم ـــــاِرٌب ِب ـــــش ــــي � اأََظـــــــــلُّ َكـــــاأَنِـّ َدبيُب)5)46.  ــَن  ــي ــاِرب ــشَّ ــ� ال ِعـــظـــاِم  فــي  ــا  ــهـــ لَ

ــا ــا َقــــْهــــَوٍة �ـــشـــاَب مــاَءهـــ ــيَّ ــَم ــُح ــــــوِد ال َرُك َربيُب)6)47.  الـــُكـــروِم  َعـــقـــاراِء  ــــْن  ِم ــا  ــهـــ ِب

ِه. ا�رِسِ
َ
اِمِنِه اإىل َمي

َ
ْت ِمْن َمي �صَ َ

َحْت: َعر
َ
اِمِنِه. َوَبر

َ
ِه اإىل َمي ا�رِسِ

َ
ْت َلُه ِمْن َمي �صَ َ

و�َصَنَحْت: َعر

ْعُن: الأنُف العظيمُ الباِرُز 
َّ
َبْت. والر

ُ
ًة له. والّنوى هاهنا: الّدار؛ واأَ�ْصَعَفت النَّوى: َدَنِت الّداُر وَقر

َ
: جعله اأُْمِني

َ
َمّناُه الأمر  )1(

ٍد، بني تيماء ووادي الُقرى؛ معجم البلدان )�صارة(؛ 
ْ
َب َفي

ْ
ٌل يف ديار بني اأ�صد ُقر

َ
اَرة: َجب دمًا. و�صَ اُه ُمَتقِّ

َ
ل َتر

َ
ِمَن اجَلب

ورة. ََفه ال�ّصاعر لل�رسّ ة والتاأنيث، و�رسَ
ّ
ف للعّلمي و�صارة ا�صم منوٌع من ال�رسَّ

الَوْجد: �صّدة احلّب.  )2(

َقة و�صّدة الوجد. واأَلوى به: َذَهَب به. واأهاب به اإىل اأمٍر: 
ْ
َلْت: اأْعَطت. والّطائل: النَّْفُع والّفائدة. واجلوى: احُلر َنوَّ  )3(

دعاه اإليه.

اد  البلدان )عاقل(. وِن�صَ ٌل بنجد؛ معجم 
َ
اإىل َجْنِبه، فهو جنيب وجَمْنوب. وعاقل: َجب َقاَدُه  ُه: 

َ
ُمْنَقاٌد؛ وَجَنب جنيٌب:   )4(

ٌل بالَعالية؛ معجم البلدان )ن�صاد(.
َ
الّني: َجب

املَُدامة واملَُدام: اخَلْمر. وّدبَّ ال�رّساب يف ُعروقه دبيبًا: �رَسَى.  )5(

َب( معنى ) َرِوَي ( اّلذي يتعّدى بالباء؛ وانظر مغني  ن الفعل )�رَسِ مَّ والباُء يف قوله: �صارٌب مُبدامة، زائدة، اأو اأنه �صَ  

اللبيب 115/1 يف موا�صع زيادة الباء، و1: 118 والّل�صان )�رسب(.

حاح )عقر(، ومقايي�ص الّلغة، ومعجم البلدان، والّل�صان )عقر(، والّتاج  يف املحّب واملحبوب، وتهذيب الّلغة، وال�صّ  )6(

ت�صحيف وحتريف،   »… عقارات  من  َلها  ماوؤها  »�َصاَب  الّطلب:  منتهى  …«. ويف  َطلٌَّة  ا 
ّ
احلمي »ركوُد  )طلل(: 

واأثبت ال�صواَب عن املحّب واملحبوب، وال�صحاح )طلل(، ومقايي�ص اللغة، ومعجم ما ا�صتعجم، والّتكملة والّذيل 

البلدان: »… لها… َزبيُب« حتريف وت�صحيف؛  حاح )عقر(، معجم  الّلغة، وال�صّ لة، والّتاج. ويف تهذيب  وال�صّ

حيحة: »… َربيب«. ه على اأّن الرواية ال�صّ
ّ
لة: »… دبيُب« حتريٌف، ونب ويف التكملة والذيل وال�صّ

ه َدواَم �َصْوَرِتَها 
ّ
اها، �صب

َّ
ا: ل تنقطع ُحَمي

ّ
اأ�ص. وَركود احُلمي

ّ
ا الكاأ�ص: �صّدُتها و�َصْوَرُتها، واإ�صكاُرها واأخُذها بالر

َّ
وُحَمي  

َتْذَهُب  اأي  الّطعام،  ُتقِهي �صاِرَبَها عن  اّلتي  ُنها ول ينقطع. والقهوة: اخلمرُة 
َ
َلب اّلتي يدوُم  كود 

َّ
الر بالّناقة  واإ�صكاَرها 

)البيت( قال  َبَلد، قال حميد بن ثور:  … ا�صم  البكرّي: »َعَقاراء:  ْهَوِتِه. و�صاب ماَءها: َخَلَطه. وَعَقاراء: قال  ِب�صَ

ما  معجم  رجل«  ا�صمُ  َعَقاراء  وقيل:  حنيفة:  اأبو  قال  ر،  واأخَّ فقّدم  َعَقاراء،  وِم 
ُ
ُكر من  واأَراَد:  حنيفة:  واأبو  اخلليل 

ا�صتعجم )عقاراء(، وانظر الّل�صان )عقر( و)طلل( والّتاج )طلل(؛ وي�صحُّ عندي اأنَّه اأراَد بـ)عقاراء الكروم( اإ�صافَة 

بَُّها وُي�صِلُحَها لل�ّصاربني.  ُ
بيب: َماِلُكَها الّذي َير

ّ
َلِد؛ والر

َ
بيَب( ِمْن هذا الب

َّ
َلِد اإىل الكروِم لكرثتها فيه، واأنَّ )الر

َ
ا�صم الب

ّلة: اخلمرة الّلذيذة. والطَّ
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ــوُفــَهــا يـُـ�ــشُ ـــِويُّ  ـــَغ ال ـــاَت  ب ــْت  ــَف ــوِك ــتُ ــشْ ا� اإِذا  َطبيُب)1)48.  ــقــيــِم  الــ�ــشَّ ــاَء  ــش ــ� اأَح ــصَّ  ــ� َج َكــمــا 

ــراً ــْمــ�ــُص حــا�ــشِ ــا الــ�ــشَّ ــه ـــــــٍة َظـــلَّـــْت ِب َوداِويَّ َرقيُب)2)49.  ــاِع  ــَف ــي ال َراأْ�ـــــصِ  ِفـــي  لَح  ــمــا  َك

َفْوَقهـم ـــاَن  َك ــــْو  -َولَ ــاً  ــب َرْك ــَمــَحــْت  �ــشَ اإِذا  و�شبُوُب-)3)50.  �ـــشـــاِبـــٍغ  َخــــزٍّ  ـــُم  ـــمـــاِئ َع  

ــوا ــُل ــواِئ يُ ـــْم  لَ -اإِن  كـــاَد  اأو  بهـم،  اأَنـــاَخـــْت  ـــاِل تَــــــُذوُب)4)51.  ج ـــرِّ ــٌر- هـــاُم ال ــشُ ــ� ــــى ُع اإلَ

ــــْت ِركـــابـُــنـَــا ــــلَّ ـــٍف َوَظ ـــْه ـــــى َك ل ــا اإِ ــن ــْل ــِل َظ ـــــــُروُب)5)52.  ـــنَّ ُغ ـــُه ــاٍت لَ ــتَــِكــفَّ ـــــى ُمــ�ــشْ اإِل

ــا ـــ ــه ــاأَنَّ ــــالِل َك ـــَجـــٍر اأَلْــــمــــى الــــظِّ ــــــى �ـــشَ اإِلَ ــراَب ُعـــــُذوُب)6)53.  ــشَّ ــ� ـــَن ال ـــَرْم َرواِهـــــُب اأَْح

ــٌغ ــاِب ــش � ـــِل  ـــْي الـــلَّ ــــَن  ِم ِدْرٌع  ِبــهــا  ــي  ــان ــف َك َطُلوُب)7)54.  ــمِّ  ــِه ــُم ال ــاِج  ــح ــْل ِل ــاُء  ــب ــْه ــشَ َو�

َها. مُّ وُفَها: َي�صَ
ُ

ت. وَي�ص
َ
َها …«. وا�صُتوِكَفت: ا�صُتْقِطر مُّ يف تهذيب الّلغة والّتاج: »… باَت الغوّي َي�صَ  )1(

.
ُ
ُقب، واملُْنَتِظر

ْ
قيب: احَلاِر�ُص الذي َير

َّ
َفاع: التَّّل. والر

َ
الّداِويَُّة: الفالُة. واحلا�رس: الّظاهرة املك�صوفة. والي  )2(

َذاَبْت  اأَ  :
ُ

ْم�ص ال�صَّ َمَحْتُهمُ  و�صَ املعنى.  لي�صتقيمَ  ثبتُُّه 
اأَ ما  �صواُبُه  حتريف،  و�ُصُهوُب«  �َصابٍع   …« الّطلب:  منتهى  يف   )3(

ُن احلرير. والِعَماَمُة 
َ

م: اأَْح�ص
َ

ْي�ص
َ
ٍم خال�ص؛ والإْبر

َ
ْي�ص

َ
م، اأو ِمن اإِْبر

َ
ْي�ص

َ
وٍف واإْبر َج ِمْن �صُ : ما ُن�صِ َها. واخَلزُّ

ِّ
 ِبَحر

ْ
ِدَماَغَهم

، وهو القطعة امل�صتطيلة من الّثياب ِمن اأّي نوٍع كان، وقيل هي من  بِّ
ِّ

بوب: َجْمُع ال�ص
ُّ

ابغة: الوافرُة الّطويلة. وال�ص
ّ

ال�ص

ّب اأي�صًا: الِعَماَمُة، واخِلَمار.
ِّ

الَكتَّان؛ وال�ص

، ومنه املَْوِئل، وهو امللجاأ. والهام: جمع  اأَ  َباَلوؤُها. َوَواَءَل ُيَواِئل: جَلَ
ْ
َها وَنَزل ِبِهم

ُّ
 َحر

ْ
: اأ�صاَبُهم

ُ
ْم�ص اأَناَخْت بهم ال�صَّ  )4(

، وهو امللجاأ. ِ : جمع الُع�رسْ اأ�ص. والُع�رسُ
ّ
الهامة، وهي الر

�ص، والّل�صان )كفف(: »… … َوَظلَّْت ِرَحاُلَنا …«. يف املخ�صَّ  )5(

َتِكّفات الأَْعنُيَ لأنََّها يف 
ْ

اأَْنا اإىل ِظّلِه. وقال ابن منظور: »وقول حميد: )البيت( قيل: اأراد باملُ�ص وَظِلْلَنا اإىل َكْهٍف: جَلَ  

َها اإىل َبْع�ٍص؛ وقوله: لهّن ُغروب، اأي ِظاَلل«  ِكَفٍف، وقيل: اأراَد الإبل املجتمعة، وقيل: اأراَد �صجراً قد ا�صَتَكفَّ َبْع�صُ

: اْجَتَمَع.
ُ
َجر  اّلتي فيها الُعيون. وا�صتكفَّ ال�صَّ

ُ
الّل�صان )كفف(، والِكَفُف: النَُّقر

قتيبة،  البي�صان، وغريب احلديث لبن  ودان على 
ّ

ال�ص العني، واجليم، ور�صالة فخر  يف اجليم: »لدى �صجر«. ويف   )6(

حاح، والأزمنة والأمكنة، و�رسح املختار  بع الّطوال، وديوان الأدب، وال�صّ
ّ

داد الأنباري، و�رسح الق�صائد ال�ص واأ�صّ

الّل�صان على رواية:  ه يف 
ّ
ونب  »… )ملا(: »… كاأّنه رواهب  والّتاج  والّل�صان  العالء، والأ�صا�ص،  اأبي  ات 

َّ
لزومي من 

»… كاأّنها…«. ويف الأزمنة والأمكنة: »… رواهب اأَْحلى من ال�رّساب …« حتريف يختّل به الوزن، ويف منتهى 

الّطلب: »عدوب« ت�صحيف.

َن 
ْ

�ص
َ
واهب، لأنَّهّن َيْلب

ّ
َهُه يف �صواده بالر

َّ
 �َصب

ّ
وقال ابن قتيبة �صارحًا: »الأملى: الأ�صود؛ يقول: هو كثيٌف َفِظلُُّه اأ�صود، ثم  

ْمَن ال�رساَب: اأي هّن �صائماٌت. ُعذوب: قياٌم ل ياأُْكْلَن ول ي�رسْبن« غريب احلديث: 294/2.
َ
ود. اأَْحر

ُّ
الأك�صيَة ال�ص

تِّ …«. يف الوح�صيات: »�صيكفيُكم ُجلُّ من الّليل … … … للحاج املُ�صِ  )7(

هبة يف الإبل: اأن  والدرع ال�صابغة: التامة الطويلة. و�صهباء: �صفة نابت عن مو�صوف، يريد: وناقة �صهباء؛ وال�صُّ  

ه الّداّبة لُت�صاَن به، 
ُ

�ص
َ
: ما ُتْلب ها حمرٌة وهي من عالمات النُّوق النَّجائب. واحلاج: جمع احلاجة. واجُللُّ يخالط بيا�صَ

ق.
ِّ
ّت: املَُفر ِل. واملُ�صِ

ْ
فا�صتعاَره ِللَّي
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ْوِر تـَـْغــتـَـلــي  ــُة الــــــزَّ ــشَ ــرو� ــْع ــال َم ــ�ــشَّ ِرتـــــاُج ال وُب)1)55.  َفتَ�شُ بــهـــــا  ــو  ــل ــْع تَ ــٌب  ــشُ ــ� ُع ــا  ــهـــ لَ

ـــًة  ـــِدلَّ ُم ــــْت  ــــابَ اأن َوْجــــهــــاً  ــــْت  ــــَه ُوجِّ اإِذا  لَُعوُب)2)56.  ــِن  ــَفــَريْ بــالــِمــ�ــشْ ــوى  ــَه ال ــــذاِت  َك

ــِقــي ِفــراَخــهــا  ـــــْدراُء تَــ�ــشْ ــْت َك ــبَ ــ�ــشَ ــَق َكــمــا انْ �ُشعوُب)3)57.  والــِمــيــاُه  ــاً  ـــ ــه ِرْف ــَة  ــَط ــْم ــ�ــشَ ِب  

وتَْحتَهـا ــمــاِء  الــ�ــشَّ ــي  ف ــْد  ــعِّ تُــ�ــشَ ـــْم  لَ ــــَدْت  َغ بُوُب)4)58.  َو�شَ ــٌة  اأُهـــــــِويَـّ ــــَظــــَرْت  نَ اإِذا 

ًة َمـــــرَّ ــــــْرَن  ــــــواتَ تَ اإْن  ـــٍع  ـــْب ـــشَ � َقـــريـــنَـــُة  وُجنُوُب)5)59.  اأَروؤُ�ــــــصٌ  ــْت  ــفَّ ــ�ــشَ َف ــَن  ــَربْ ــشَ �

يف الأ�صا�ص: »… اأ�رسفت على ع�صب تعلو بها وت�صوب«.  )1(

ال: موثقته كاأنه رتاج؛ اأي: باب عظيم.  ال: و�صط الظهر، اأو ما كان من ميني الذنب و�صماله، وناقة ِرتاج ال�صَّ وال�صَّ  

ب: جمع الع�صيب، وهو منبت 
ُ

ومعرو�صة الزور: َعِظيَمُته، كاأنه ُعر�ص عر�صًا؛ اأي:  ُبِني بناء. وتغتلي: ت�رسع. والُع�ص

ال�صعر من عظم الذنب. وت�صوب: تهبط، جعلها حترك ذنبها فتعلو به وتهبط، من حّدة ن�صاطها.

يف املقا�صد النحوية: »… اأبانت مدلة …« ت�صحيف.  )2(

واأنابت، هنا: اأطاعت. واملُِدلّة: من الإدلل، وهو مبعنى الدلل. وقوله: كذاِت الهوى، �صبهها باملراأة واإدللها.  

الأغاين: »كما  …«؛ ويف  ِرْفهًا  … … بعرَدَة  �صّمرت  )�صعب(: »كما  والل�صان  واملخ�ص�ص،  اللغة،  يف جمهرة   )3(

َلَتْت …«؛ ويف اّلالآيل، ومعجم ما ا�صتعجم: »كما اتَّ�صلت … … بعردة …«؛ ويف �رسح مقامات احلريري:  اْن�صَ

ْت …«. ويف تهذيب 
َ
ب
َّ
»كما ات�صلت قدرا لت�صقي … بعروة رفقًا …« حتريف؛ ويف املقا�صد النحوية: »كما َجب

اللغة، ومعجم البلدان، والل�صان والتاج )�صمظ(: »… ب�صمَظة …«.

وقوله: كما انق�صبت، �صبهها يف �رسعتها بالكوكب املنق�ّص من مكانه، تقول: انق�صب الكوكب اإذا انق�ّص. والكدراء:   

ْفر احللوق. و�صمطة: »رواه الأزهري بالظاء  ، وهو �رسب من القطا ُغرْب الألوان ُرْق�ص الظهور �صُ واحدة الُكدريِّ

ْفُه: اأق�رس 
ِّ
املعجمة فقال: �صمظة مو�صع يف قول حميد بن ثور ي�صف القطا: )البيت(« معجم البلدان )�صمطة(. والر

الِوْرِد واأ�رسُعه، وهو اأْن ت�رسب الإبل املاء كلَّ يوم، فا�صتعار الرفه للقطاة وفراخها. واملياه �ُصعوب: بعيدة؛ ُمفرُدها: 

ماء �َصْعب، ماأخوذ من قولهم: ان�صعب عّني اإذا تباعد.

الِفرار.  والتجبيُب:  �صيء؛  من  كالفارِّ  م�رسعًة  م�صت  بت: 
ّ
وجب اأ�رسعت.  وان�صلتت:  وخّفت.  جّدت  و�صّمرت:   

َدة: مو�صع يف ديار بني �صعد بن ثعلبة من بني اأ�صد؛ انظر معجم البلدان )عردة(.
ْ
وَعر

اِعد … ودونها اإذا ما َعَلت …«؛ ويف �رسح اأدب الكاتب: »غدت ل تباعد … ودونها 
َ
يف الأغاين: »غدت ل ُتب  )4(

…«. ويف معجم البلدان: »… ودونها …«.
فيكون  الأر�ص  اإىل  ّف  ُت�صِ لها، ول  اأبطاأَ  فيكون  ال�صماء  اأي: ل حتّلق يف  ُتباِعد؛  ل  �صارحًا: »قوله:  وقال اجلواليقي   

اأ�صعَف لها، ولكّنها اأخذت و�صطًا من ذلك، فارتفعت عن الإ�صفاف وانخف�صت عن التحليق. قوله: ودونها اإذا 

بوب:  بوب، يقول: ل ترتفع فتكون اإذا نظرت اإىل الأر�ص فكاأنها تنظر اإىل اأهويّة، وهي البئر؛ و�صَ نظرت اأُهوية و�صَ

ّب املاء يف الأر�ص ومنحدره« �رسح اأدب الكاتب: 407. ُمْن�صَ

…« باملبني للمجهول، وهو خطاأ.  ْبَن  ِ 535، والل�صان »… �رسُ اللغة، والالآيل  235/1، وتهذيب  اأمايل القايل  يف   )5(

واملقا�صد  والأغاين،  القايل،  واأمايل  الكبي،  املعاين  عن  ال�صواب  واأَثبّت  حتريف،  ت«  دَّ »َف�صَ الطلب:  منتهى  ويف 

ت …«.ويف املقا�صد  فَّ ْت …«، ويف الالآيل: »… ف�صُ فَّ النحوية؛ ويف تهذيب اللغة، والل�صان، والتاج: »… َو�صَ

ها وُجنوُب.
ُ
النحوية: »…َنْحَوها وجنوب«، ولعّله حتريف لـ: َنْحر
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ًة ـــــدَّ ِع ِزْدَن  ـــا  م ـــتـــاَريْـــِن  بـــاإِ�ـــشْ ثَــــمــــاٍن  َجنيُب)1)60.  ـــنَّ  ـــُه ـــالَ م ــــى  ــــرانَ ُق ــــــــَدْوَن  َغ

ــْت تَ ــوَّ ــشَ ـــَت � ـــْوِف الـــمـــاِء ثُـــمَّ ـــَج َوَقـــْعـــَن ب ريُب)2)61.  �شَ ــــُدوِّ  ــــُغ ال َقـــــَلـــــْولُة  ِبــهـــــنَّ 

ــتَــَقــلَّــْت َعــَلــْيــهــمــا ــــِن ا�ــشْ ــــْي ــــَوِذيَّ ــى اأَح عــل وتَغيُب)3)62.  ـــــــارًة  ت ى  ـــــدَّ ـــــبَ تَ نَــــجــــاٌة 

ــَرْت  ــمَّ ــشَ ـــمَّ � ــا، ثُ ــط ــَق ـــاَء ال ـــاَءْت ومـــا ج ـــج َف تَُلوُب)4)63.  ــــــــواِرداُت  وال ــهــا،  ــَحــ�ــشِ ــْف ــَم ِل

َْبن: اأي باأجنحتهن، وال�رسب: اخلفق بالأجنحة  َن: تتابعن. �رسَ
ْ
وقال ابن قتيبة �صارحًا: »اأي قرينة �صبِع َقَطوات. تواَتر  

ن َوَعدْوَن« املعاين الكبي: 307؛ وقال القايل: »اإذا اأردن الطيان �رسبن باأجنحتهنَّ حتى 
ْ
… والقطا ت�صَطّف اإذا ِطر

َطّفات الأروؤ�ص واجُلنوب« الأمايل 133/2. َْن اإىل طيانهّن وهن ُم�صْ ي�صتوين، ثم َي�رسِ

الل�صان  …« بفتح الهمزة والنون، وال�صواب بك�رسهما، انظر  يف املعاين الكبي، ومنتهى الطلب: »… باأ�صتارين   )1(

 »… �صكرين  على  »ثمان   :178/1 النحوية  املقا�صد  ويف  اخلطاأ؛  على  الكبي  املعاين  نا�رس  ه 
ّ
ونب )�صرت(،  والتاج 

فة، وهي:
َّ
ر حتريف، ورواه يف 179/1 برواية اأخرى حُمَ

ــن تــهــويــن مــقــدمــًا ــاري ــت ــص ــاأ� ــان ب ــم جنيبث ــّن  ــه ــال م خــمــ�ــص  �ــصــبــيــحــة 

بة 
ّ
ب، اأ�صُله جهار. قال ال�صاحب بن عباد: »الإ�صتار يف العدد: الأربعة، وهي معر

ّ
والإِ�صتار: الأربعة، فار�صي معر  

وقد ذكره حميد« املحيط 295/8 ول ين�صد البيت، واكتفى بالإ�صارة اإليه. وقال ابُن قتيبة �صارحًا: »اإِ�صتاَرْين: اأربعًة 

. مالهن جنيب: اأي لي�ص معهم غيهّن« املعاين الكبي: 308. واخِلْم�ص: من اأظماء  اأربعة. وُقرانى، يقول كاأنَُّهنَّ ُقِرنَّ

الإبل، وهو اأن ترد املاء يومًا، وتذهب يف املرعى ثالثة اأيام، وتعود اإىل املاء يف اليوم اخلام�ص من يوم وردها، فا�صتعاره 

للقطا.

ويف   .»… بت  وَّ َت�صَ »… ثم  والتاج:  الل�صان  ويف  الوزن.  يختل  وبها   »… �صّوَبْت   
ّ
ثم  …« اللغة:  تهذيب  يف   )2(

ُوب«. ويف املقا�صد النحوية: تهذيب اللغة والل�صان والتاج: »… �رسَ

ــْت ــَم ــَزغَّ َت  
ّ
ــي ــَل

ُ
ــب ال  

ْ
ــاَلــني

َ
َتــب ــا  م ـــوُباإذا  ـــُل ـــجـــاِء َط ـــنَّ ــــولُة ال ــــَل لــهــنَّ َق

ه: خفق بهما. 
ْ
ْوب مبعنى؛ و�رسب الطائر بجناَحي يب و�رسَ والقلولة: التي َتْقَلْويل - اأي ترتفع - يف ال�صماء. و�رسَ  

وَجْوُف املاء: َمكاُنه املُْطمئّن من الأر�ص.

تّل   
ّ
َلي

ُ
الب اأّن  ياقوت  وذكر   ،104/1 والنوادر  التعليقات  انظر  بي�صة؛  وادي  مدافع  اأحُد   :

ّ
َلي

ُ
والب َن.  اْخَترَبْ وَتباَلنْي:   

مت: �صّوتت ب�صوٍت خفيف، واأ�صُله  ِب من ذاِت عرق، معجم البلدان )بلي(، فلعّلهما مو�صعان. وتزغَّ
ْ
ق�صي بالُقر

ب: اْنَحَدَر. وَّ َب وَت�صَ وَّ للناقة اإذا حّنت ب�صوت خفيف. والنَّجاء: ال�رسعة. و�صَ

يف جميع امل�صادر الأخرى ما عدا جممل اللغة والل�صان: »على اأحوذيَّنْيَ …« بفتح النون. وفيها جميعًا: »فما هي   )3(

اإّل ملحٌة وتغيب«.

ها. والنجاة: ال�رسيعة. وتتبّدى: تظهر.
ْ
والأحوذّي: اخلفيف احلاذق، ويعني بالأحوذيَّنْي جناَحي  

َت�ْصَهُد بالبيت على رواية: »على اأحوذيّنَي …« على اأّن فتح نون التثنية لغٌة لبع�ص العرب، وهم بنو اأ�صد؛ واإنا 
ْ

وُي�ص  

ون فيما ذكر ابُن ع�صفور يف ال�رسائر 217،وحكى اأبو علي الفار�صي يف كتاب ال�صعر 
ُّ
اأن�صد البيَت بفتح النون الكوفي

124/1 اأّنهم البغداديون، يريد الكوفيني منهم.
 …« النحوية:  واملقا�صد  اأدب الكاتب،  �رسح  ويف  تنوب«.  والواردات  ها  مِبَْفَح�صِ ْت  قلَّ�صَ  

ّ
ثم  …« الأغاين:  يف   )4(

قّل�صت مل�صكنها والواردات َتُنوب«.
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بــِه َوَرَدْت  ــــذي  الَّ ــا  ــاه ــق ــشْ ــ� َوَم ـــاَءْت  ـــج َف َكتيُب)1)64.  الـــِوثـــاِق  ــدوُد  ــشْ ــ� َم ْوِر  ـــــزَّ ال ـــى  اإل

ــَن ُدونـَــهـــــــا ــي ــاك ــش ــ� ــــِه ُزغــــبــــاً َم تـُــغـــيـــُث ب َرغيُب)2)65.  ـــوُن  ـــي ـــُع ال ـــاُه  ـــّط ـــَخ تَ مـــا  َمــــاًل 

ـــٍة ـــوَف ـــنُ ــــصِ تَ ــــاأر� ــــاً ب ــــْزن ـــَن لَـــهـــا ُح ـــْل ـــَع َج َفـــــوثُـــــوُب)3)66.  نَـــْهـــَلـــٌة  اإلَّ   
َ
ـــي ــــ ه فــمــا 

ــْت ــشَ ــ� ــلَّ ـــاِن َوَق هــــ ـــرِّ ــــواَطــــنَّ تَـــْوطـــيـــَن ال تَ �َشُروُب)4)67.  ــــُدوِّ  ــــُغ ال ـــَرنْـــداُة  �ـــشَ ــنَّ  ـــ ــه ب

اجلواليقي  وقال  العط�ص.  من  املاء  حول  حتوم  وتلوب:  ِثُمها.  جَمْ القطاة:  وَمفح�ص  وان�صّمت.  قل�صت  و�صّمرت:   

�صارحًا: »قوله: فجاءت وما جاء القطا، يقول: جاءت هذه القطاة وما جاء القطا بعد؛ لأّنها ُتباِدر اأولَدها اأْن تعط�ص. 

وقوله: مل�صكنها؛ اأي لِفراخها التي يف ُع�ّصها. وتنوب: جتيء؛ ناب للِوْرِد: جاء لل�رّسب« �رسح اأدب الكاتب: 408.

739: »… اإىل ال�صدر م�صدود الفطام كتيب«  يف الأغاين: »… اإىل ال�صدر م�صدود الع�صام كتيب«؛ ويف الالآيل   )1(

ق بيٌت من ال�صطر  وفيه 535: »… اإىل ال�صدر م�صدود العظام كئيب« وكالهما حتريف. ويف املقا�صد النحوية ُلفِّ

الأول من هذا البيت وال�صطر الثاين من البيت التايل.

 .739 ة« الالآيل 
َ
ُكْتب زة 

ْ
البكري �صارحًا: »وم�صقاها: �صقاوؤها، يعني َحْو�صلتها. والكتيب: املخروز، كل ُخر وقال   

ّد به. والع�صام: الوثاق. ور: و�صط ال�صدر. والِوثاق،وتفتح واوه: ما ُي�صَ والزَّ

يف الأغاين: »تبادر اأطفاًل … َفاًل ل تخّطاه …«؛ ويف غريب احلديث للخطابي: »تبادر اأطفاًل … فاًل ما تخّطاه«.   )2(

ويف �رسح اأدب الكاتب، و�رسح املف�صل، والل�صان والتاج ) هيب(:

ْ
دوَنــُهــم م�صاكنَي  ُزْغـــٍب  اإىل  ــوُبوتـــاأوي  ــه َم فــــاُق 

ِّ
الــــر ــاه  ــّط ــخ ت ـــاًل ل  ف

ه يف �رسح 
ّ
مت فيهما بالعني املهملة، وهو ت�صحيف؛ ونب ه يف الل�صان والتاج على رواية: »ُتِغيُث … …« وُر�صِ

ّ
ونب  

اأدب الكاتب على رواية: »تبادر اأطفاًل …«؛ ويف الل�صان والتاج )فال(:

دونها مرا�صيَع  ــب  زغ اإىل  ــوُبوتـــاأوي  ــه َم ـــاُب  ـــرق ال ــاه  ــّط ــخ ـــاًل ل ت ف

ُزْغٍب،  اإىل   
ّ
تن�صم اأي  وتاأوي،  �صارحًا: »وقوله:  املطر. وقال اجلواليقي  ث، وهو 

ْ
الَغي ماأخوٌذ من  قي، 

ْ
َت�ص وُتغيث:   

ب. وم�صاكني: اأي هي �صغار ل تطي … …  ي�ص قبل اأن َيْق�صَ
ِّ
َغُب: ما يكون على الفرخ من الر يعني فراَخها، الزَّ

ومهوب: ُمهاب؛ اأَْخرَبَ اأن هذه الفالة َمُوفة ل ُتَتَخّطى ِمن هولها. ويروى:

ـــاًل مــ�ــصــاكــنَي دونــهــا ـــف ــُبُتـــبـــاِدُر اأط ــون رغــي ــي ــُع ــاه ال ــّط ــخ ــــاًل مـــا ت َم

ي: اأن ترفع  حراء. وماتخّطاه العيوُن: اأي ل تدِرك العيون اأق�صاُه ول تقطعه؛ والّتخطِّ الأطفال: فراخها. واملاَل: ال�صّ  

ب�رَسك اإىل اأق�صى �صيء تراه وتدع ما دونه. ورغيب: وا�صع. والذي ُرِوَي لنا عن ابِن قتيبة: دونهم، بامليم، وال�صواب: 

ٌب، وهي  اأ�صبح له َق�صَ اإذا  َب الري�ُص:  408، وَق�صَ دونها؛ لأّن الهاَء وامليم تخت�ص مبن يعقل« �رسح اأدب الكاتب: 

اأنابيب الري�ص.

ْفَن لها ُمزنًا …«. يف املعاين الكبي: »ُجِعْلن لها حزنًا …«؛ ويف الأغاين: »َو�صَ  )3(

املَفازة،  والتَّنوفة:   .
ّ
الَهم واحُلزن:   ،308 الكبي:  املعاين  الدنيا«  ِمن  ُحْزُنها  اأولدها  اأنَّ  يريُد   …« قتيبة:  ابُن  وقال   

والأر�ص الوا�صعة البعيدة الأطراف، والتي ل ماء بها ول اأني�ص. والنَّهلة: املرة الواحدة من النََّهل، وهو اأول ال�رساب، 

عًة لتغثيهم.  لها �صوى اأبنائها ورعايتهم، َتِرُد املاَء فتنهل منه نهلًة وَتِثُب فتطي ُم�رْسِ
َّ
يعني اأّن هذه القطاة التي ل هم

نَّ توطنَي …«. يف املعاين الكبي: »َتَوطَّ  )4(

َْنداة: اجلريئة. و�رَسُوب: �رسيعة« املعاين  بق. وال�رسَّ
َّ

ُن الدواّب لل�ص هان: اأي كما ُتَوطَّ
ِّ
وقال ابن قتيبة �صارحًا: »توطني الر  
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وفي الجيم )3: 131(:

لَها ــْت  ــَح ــَم لَ اإِذا  الــُعــلــيــا  ــظــِة  ــْح ــلَّ ال َوفــــي  ُقنوُب)1)68.  فاِء  ال�شِّ اأَْهـــِل  َعــْن  الــَعــْيــِب  َوفــي 

وفي الجيم )3: 175(:

ــيِّ ِوعـــاوؤَُهـــا ــش ــاِر� ــف ــِك ال ــشْ ــ� ــِم ــى َك تَــَو�ــشَّ َكِتيُب)2)69.  ــِن  ــْي ــتَ ــَح ــْف ــشَّ ــ� ال ـــــاِع  ُدق ــُل  ــي ــل َق

وفي المخ�ص�ص )3: 157(:

َزعــــاِنــــٌف ـــاٌر  ـــ�ـــش ِق ــصٌ ل  ــ� ــي ب َرعـــاِبـــيـــُب  َقِريُب)3)70.  ـــنـُــُهـــنَّ  ُحـــ�ـــشْ ـــاٌت  ـــع ـــِم َق َول 

• • •

(3(

:
)4(

في التعليقات والنوادر )101/ب(

ُب ــرَّ ــُغ َف َف�ُشْعبى  �َشْلَمى  ــن  ِم ــْفــُح  الــ�ــشَّ ــا  َعــَف تَْطَرُب)5)1.  لـُــْحـــَن  ــمــا  ــلَّ ُك جـــنـَــاٍح  ـــْرُق  ـــبَ َف

الكبي: 308؛ وتوطني اخليل: اإقامتها يف اأّول الغاية ِلرُتْ�َصل يف ال�صباق. وقوله: قّل�صت بهن، اأي اجتمعت بفراخها 

ت اإليها. وان�صمَّ

ء.
ْ
فاًء اإِذا �صاَفَهُه. والُقُنوب: الُعدول عن ال�ّصي فاهة، وتقول: �َصافاُه ُم�صافاًة و�صِ

َّ
فاء: ال�ص

ِّ
ال�ص  )1(

اب. والكتيب: املخروز الذي ل يخرُج منه �صيء. قاع: الرتُّ الدُّ  )2(

واية.
ّ
ُهنَّ قريب« ونبه يف كنز احلفاط على هذه الر يف امللّمع: »… ُفْح�صُ  )3(

طبة، قال حميد: )البيت(، وقال اأبو زيد: هي البي�صاء احل�صنة اخَلْلق 
َّ
عبوبة: البي�صاء الر

ُّ
وقال التربيزّي �صارحًا: »الر  

ِحهّن. وغي يعقوب 
ْ
ُقب البيت من  اللواتي يختبئن يف  َوُهنَّ  َقِمعٍة،  … والَقِمعات: جميع  اللِّئام  عاِنف:  الزَّ الرقيقة. 

ُهنَّ  ُفه ]يعني جملة: ُفْح�صُ ، وو�صْ
ّ
يروي: ول قمعات فح�صهن قريب، وقد دخله معنى النفي … و)قمعات( منفي

واية التي يف الكتاب 
ِّ
قريب[ قد دخل يف معنى النفي، يريد اأّن فح�صهّن يف نهايِة القبح ولي�ص بفح�ص قريب. وَوْجُه الر

ٍن« كنز 
ْ

بقريب ي�صِبُهه غُيه، وهو ح�صن بارع قد فاق كل ُح�ص لي�ص ح�صنهنَّ  اأنه:  الألفاظ[  تهذيب  ]يعني كتاب: 
احلفاظ: 348.

110؛ وهو جزٌء غُي املطبوع من التعليقات والنوادر، حتتفظ به  2، �ص  11، عدد  نقاًل عن جمّلة ثقافة الهند، جملد   )4(

خزانة املجمع الآ�صيوي بكلكّتا؛ انظر ثقافة الهند: 108.

واب  ب …« غي معجمة، ور�صم )غرب( يحتمل وجوهًا كثيًة ت�صحيفًا وحتريفًا، ولعّل ال�صّ
َّ
يف الأ�صل: »… َفُغر  )5(

ما اأثبّت.

فزارة، وجبل  ا�صم مو�صع يف بالد  )�صلمى(. و�ُصعبى:  البلدان  بنجد، معجم  ٌع  ئ، ومو�صِ
ِّ
 طي

ْ
اأحد جبَلي و�َصلمى:   

ب: جبل وماء بنجد من مياه بني ُنَْي؛ معجم البلدان )غرب(. 
َّ
يّة لبني كالب؛ معجم البلدان )�صعبى(. وُغر ِ بِحمى �رسَ
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ــُخــَطــا ـــُطـــُف ال ــى ُق م ــدُّ ــال ــٌص ك ــ� ــي َخـــراِئـــُد ِب وَزيْنَُب)1)2.  بـــاُب  والـــرَّ ـــٌد  ـــْن وِه ــَلــْيــمــى  �ــشُ

ِببَْيِنهـا ـــَك  ـــَدتْ اأَْقـــ�ـــشَ ــد  ق ــي  ــت الّ ــدى  ــع ــشُ َو� ُب)2)3.  يَتََحوَّ ــهــا  ب ـــــٍد  َوْج ـــن  ِم َفــَقــْلــبُــَك 

ـــــــــوٍن، كـــاأَنَّـــهـــا  ـــــــــراٍب َوُع ـــُة اأَت ـــَل ـــي ـــِق ـــــــَرُب)3)4.  َع َربْ ـــِة  ـــزالَ ـــَغ ال ِد  َراأْ فــي  ــــاَن  ــــَرمَّ ِب

ــُب ــَل ــْط َم ــَف  ــلَّ ــشَ ــ� تَ ــــْد  َق ِلــــَدْهــــٍر  ــــْل  َه اأََل  َم�ْشَعُب)4)5.   
ِّ
الَحي ــَوى  نَ ــْن  ِم دوٍع  ِل�شُ َوَهــْل 

ــي ــِن ــراَع ــِن َظــْبــٌي َف ــْي ــبَ ــداِع ال ــشِ ــ� ــانْ َجــــَرى ِب يَْنَعُب)5)6.  الــبَــْيــَن  ـــَق  َحـــقَّ ـــــراٌب  ُغ ـــــرَّ  َوَم

ـــٌة ـــي الــيَــاأْ�ــصِ راَح ــاٌة َوف ــَج ــْن ــقِّ َم ــَح ـــي ال َوف َمْذَهُب)6)7.  الــَمــَذلّــِة  داِر  عــن  الأَر�ــــصِ  ــي  َوف

ــي ــاِرق ــَف م ـــــــَن  راأَيْ اأَْن  الـــَغـــوانـــي  ــي  ــان ــف َج اأ�ْشَهُب)7)8.  ــْوِن  ــلَّ ال ــُح  ــشِ وا� بٌغ  �شِ ــنَّ  ــالُه َع

• • •

(4(

في الإ�صعاف )87/ اأ(:

وَجناح: جبل يف اأر�ص بني الَعجالن؛ معجم البلدان )جناح(، واأما )برق جناح( فلم يذكره ياقوت والبكري، ولعله 

ه  ب: هزَّ
َ
اأ�صاف املكان اإِىل الرَبْق؛ وهو اختالُف األواِن اأر�صه مبا فيها من حجارة وتراب. ولح: بدا. وطِرب يطر

ال�صوق.

مية، وهي التمثال  مى: جمع الدُّ اخلرائد: جمع اخلريدة، وهي الفتاة البكر، واخَلِفرة اخلفي�صة ال�صوت من احلياء. والدُّ  )1(

من العاج ونحِوه. وُقُطف: جمع َقُطوف، وهي املُتقاِربة اخَلْطِو.

 ال�صيد فتقتَله مكاَنه قبل اأْن يتحرك ليهرب. والَوْجد: 
َ

َنها: اأ�صاَبْت منَك مقتاًل بفراقها؛ واأ�صله اأْن ترمي
ْ
ي
َ
َدْتَك ِبب اأَْق�صَ  )2(

ما يجده املُِحّب يف قلبه من حرقة ولوعة ونحوهما. ويتحّوب: يتوّجع.

نِّك. والعون:  ب، وهو َمْن كان يف �صِ
ْ
رة، وَعقيَلُة كّل �صيء: اأكرمه واأف�صله. والأتراب: جمع ِتر الَعقيلة: الكرمية املخدَّ  )3(

ئ؛ ومعجم البلدان )رّمان(. 
ّ
 طي

ْ
َلي

َ
اأَحِد َجب  �َصْلمى 

ّ
ئ غربي

ّ
ان: جبل يف بالد طي جمع َعوان، وهي املتزّوجة. وَرمَّ

ُب: القطيع من بقر الوح�ص.
َ
ْبر

َّ
والغزالة: ال�صم�ص، وراأد الغزالة: َرْوَنُقها وقَت ال�صحى. والر

ق منه.
َّ
ذا اأ�صلحه وَجَمَع ما تفر ْدَع اإِ  ِمن �َصَعَب ال�صَّ

ّ
ت�صّلف و�َصَلف: م�صى. واملَ�ْصَعب: املَْجَمع، م�صدٌر ميمي  )4(

ق البنَي: اأّكده و�صّدقه. قة، وهو من الأ�صداد. وراعني: اأفزعني. وحقَّ
ْ
ل، والثَّانية: الُفر البنُي الأُوىل: الَو�صْ  )5(

املنجاة: النَّجاة. واملَْذَهب: املكان الذي تذهب اإليه، والطريق.  )6(

باء، اأو  ْت بح�صنها عن الزينة، اأو التي غنيت ببيت اأبَوْيها ول يقع عليها �صِ
َ
الغواين: جمع الغانية، وهي املراأة التي َغِني  )7(

ق فيه ال�صعر؛ واإّنا له مفِرق 
َ
ال�ّصاّبة العفيفة. واملفارق: جمع املَْفِرَق، بفتح الراء وك�رسها، وهو َو�َصط الراأ�ص الذي ُيْفر

واحد، فجمعه مبا حوله فقال: »مفارقي«. والأ�صهب: الأبي�ص الذي ي�صَدُعه �صواد.
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تَْعَجُب ــبَــْحــَت  اأَ�ــشْ ــِر  ْه ــدَّ ال �ــشــروِف  ايِّ  ــَن  ِم تَْرَغُب)1)1.  ــْيــَت  اأَْمــ�ــشَ ــِر  ْه ــدَّ ال هــذا  اأَيِّ  ــي  َوف

ـــي بـــالـــَفـــنَـــاِء َواإِْخــــَوتــــي ـــل ـــــــــَب اأَه َواأَذَه اأُْذَهُب)2)2.  �َشْوَف  اأَْن  اأَيَْقْنُت  ــْد  َوَق َوَرْهــطــي 

وفي الأزمنة والأمكنة )2: 308(:

َم�شى ــــذي  الّ ــاِب  ــب ــشَّ ــ� ال ـــاَن  ـــع َريْ ــُت  ــْل ــلَّ ــع تَ الُمَذبَْذُب!)3)3.  ــاُن  م ــزَّ ال ــلــيــَن؛  اأَْه ِبَخْم�َشِة 

وفي الأزمنة والأمكنة )2: 315(:

ـــَوَك لَـــْم يَـــَزْل ـــْح ــاَر نَ ــش ــــــُدّواً � ــى َع ــش ــ� ــْن اأَتَ يَْطُلُب)4)4.  ــَك  نَــْفــ�ــشِ ــْبــ�ــَص  َق ــاً  ــام َع ثـَـمــانــيــَن 

ــيــاً ـــِل بــاِق ـــْرداحـــاً ِمــــَن الـــَو�ـــشْ ــــُر �ـــشِ ــــْذُك َوتَ ــُه َوْهــــَو اأَْحـــــَدُب)5)5.  ــتَ ــْي ــ�ــشَ ــَرا اأَنْ ــَق ــَل ال ــوي َط

ـــــُه ـــراً َطـــويـــاًل اأَُرو�ـــــشُ ـــشْ ـــ� ـــُه َع ـــْدتُ ـــعَّ ـــَق تَ ــــــــُب)6)6.  ـــــاَرًة ِحـــيـــَن اأَْرَك ـــو ت ـــبُ ـــْن ــُن َويَ ــي ــل يَ

• • •

(5(

:
)7(

في مجمع الأمثال: )1: 284(

ل همزَة )اأّي( الأوىل لل�رسورة. هر: ِحْدثاُنه ونوائبه. و�صهَّ وُف الدَّ �رسُ  )1(

يف ديوان حميد بتحقيق امليمني: 49 »اأََيْذَهُب« ُمْثِبتًا اإّياها عن ن�صخٍة مطوطٍة اأخرى لكتاب الإ�صعاف يف مكتبة   )2(

بانكي بور.

هر: اأزاله، اأي اأفناه وق�صى عليه املوت. ورهط الرجل: قومه. واأذهبه الدَّ  

ى بها؛ وتعّلل بالأمر: ت�صاغل به. والأَهلون: جمع الأهل؛ واأهل الرجل: زوُجه. وريعان ال�صباب:  َتعلَّل باملراأِة: تلهَّ  )3(

ِده بني  ُمَذْبَذبًا لرتدُّ 308/2؛ ورمّبا جعله  لوقته« الأزمنة والأمكنة  ُمَذْبَذبًا ا�صتق�صاراً  : »وجعله 
ّ
له. وقال املرزوقي اأوَّ

ْين.
َ
د بني اأَْمر دِّ �رَسّاء و�رّساء، ونعماء وباأ�َصاء؛ لأّن املَُذْبَذب هو املرَُتَ

، واأثبّت ال�صواب عن رواية امليمني: 49. وقال املرزوقي:»اأراد 
ّ
يف الأزمنة والأمكنة: »… تطلب« ت�صحيف مطبعي  )4(

« الأزمنة والأمكنة 315/2 ورمّبا اأراد بالعدوِّ املوَت.
َ
بالعدوِّ الّدهر

املرزوقي:  وقال   .49 امليمني:  رواية  عن  ال�صواب  واأثبّت  ت�صحيف،   »… اأن�صبنه   …« والأمكنة:  الأزمنة  يف   )5(

ته: 
ْ
ي َبه مثاًل للعي�ص الذي ق�صاه« الأزمنة والأمكنة 315/2. والَقرا: الظهر. واأََن�صَ ويل من الإبل، �رسَ داح: الطَّ »وال�رسِّ

قَّ ُركوبها. اقيُفها وَعْظمُ ظهِرها َف�صَ
َ
ر احَلْدباء، وهي الّداّبة التي َبَدْت َحر َهَزْلته. والأَْحَدب: ال�ّصاّق، وُمَذكَّ

وؤ�ص 
ُ
ًة بالب

ّ
: »قوله: يلني وينبو؛ اأي ياأتي مر

ّ
و: ل َيْنقاُد يل. وقاَل املرزوقي

ُ
ْدُته: ُقْمُت باأَْمِره. واأَُرو�صه: اأَُذلُِّلـه. وَيْنب َتَقعَّ  )6(

ة بالّنعيم« الأزمنة والأمِكنة 315/2.
ّ
ومر

وُين�صب البيتان لعمرو بن الأهتم؛ انظر التخريج.  )7(
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ــٍر ــاِم ـــــِن ع ــــَن ابْ ــــْي ــــَر مـــا بَــْيــِنــي َوبَ اأَلَــــــْم تَ الثَّعاِلُب)1)1.  ــِه  ــْي ــَل َع ــْت  ــالَ ب ـــْد  َق ــــُودِّ  ال ـــَن  ِم

ــــــُودِّ بـَــْيـــِنـــي َوبـَــْيـــنـــُه ـــي ال ـــاِق ــــَح ب ــــبَ َواأَ�ــــشْ َعجاِئُب!)2)2.  فيِه  ــُر  ْه ــدَّ َوال ــُكــْن؛  يَ ــْم  لَ ـــاأَْن  َك

• • •

(6(

:
)3(

ة )618(
ّ
في الَحما�صة الَمْغِربي

ـــــــــارِة جــــاَرِتــــي ــــفٌّ عــــن ِزي ــــَع ـــــــــي لَ َواإنّ اْغِتيابُهـا)4)1.   
َّ
ــــــي اإِلَ ــوٌء  ــنُ ــشْ ــ� ــَم لَ ـــــي  َواإِنِـّ

لَها ــــــْن  اأَُك ــــْم  لَ ــا  ــه ــُل ــْع بَ ــا  ــه ــْن َع غــــاَب  اإِذا  ِكالبَُها)5)2.   
َّ
اإِلـَــــي تَــاأْنَــ�ــصْ  ــــْم  َولَ َزوؤُوراً، 

اِري اأَحــــاِديــــَث بـَـْيــِتــهـــــا ــــا اأَنَـــــا ِبــــالــــدَّ وَم ِثيابَُها)6)3.  ـــــْوٍك  َح اأَيِّ  ــــْن  ِم ـــٍم  عـــاِل َول 

يف زهر الأكم: »وَبنْيَ حُماِرٍب«.  )1(

الثَّعاِلب«، وقاَل  ِْه 
َعَلي باَلْت  ِمَّْن  »اأََذّل  املََثل:  ِمَن  الّثعالب،  ِه 

ْ
َعَلي باَلْت  َقْد  َمْن يكون. وقوُله:  اأَعِرف  ل  وابُن عامر:   

َنُهم الثَّعاِلب،... قاَل حميد بن ثور )البيتني(« 
ْ
ْلِح: باَل َبي : »وُيقال يف ال�رّسّ َيَقُع َبنْيَ الَقْوِم وقد كاُنوا على �صُ دايِنّ

ْ
املَي

جَمَْمع الأَمثال 284/1.

.» يف حياة احليوان الكربى: »�صايف الُودِّ  )2(

م ـ واإىل رافع بن  ب هذه الأبيات اإىل حميد، واإىل ب�صار بن ب�رس املجا�صعي، واإىل هالل بن خثعم ـ اأو ابن ُجْع�صُ
َ

ُتن�ص  )3(

�صة، وانظر التخريج.
ْ
ُحَمي

يف عيون الأخبار 183/3: »… فكاهة جارتي …«.  )4(

َغ�ص.
ْ
وال�صناآن: البغ�ص، وم�صنوء: ُمب  

ه على رواية: »ول تاأن�ص …«.
ّ
يف اآمايل املرت�صى: »ول تنبح …« ونب  )5(

ة 
َ
ب
ْ
وؤور: الكثي الزيارة. وقال املرت�صى �صارحًا: »نفى عن نف�صه زيارة جارته عند غيبة بعِلها، وخ�صَّ حال الَغي والزَّ  

راً فتنكرين   كالُبها، اأراد: اإين ل اأطرقها لياًل م�صتخِفيًا ُمَتَنكِّ
ّ
لأّنها اأدنى اإىل الريبة واأخ�ّص بالتُّهمة، فقال: ول تنبح علي

ُيْكرِث الطروَق لها  اأنه لي�ص  اأراد  اإِيّل كالُبها، وهذا معًنى اآخر، كاأنه  كالُبها وتنبحني … … وقد ُرِوَي: ول تاأن�ص 

ة« اأمايل املرت�صى 379/1.
َ
َلة واملُواَتر  ل يكوُن اإل مع املُوا�صَ

َ
والِغ�ْصياَن ملنزلها، فتاأن�ص به كالبها؛ لأّن الأُْن�ص

جرية: »ول اأَُك طاّلبًا اأحاديَث �رِسِّها ول عامِلًا …«. ويف احليوان:  يف عيون الأخبار، وبهجة املجال�ص، واحلما�صة ال�صَّ  )6(

»… اأحاديَث �رِسِّها …« ويف بهجة املجال�ص: »… من اأَيِّ جن�ٍص …«.

وقال املرت�صى: »قوُله: وما اأنا بالداري اأحاديَث بيِتها، اأراد به التاأكيَد يف نفي زيارتها وطروقها؛ لأنه اإذا اأَْدَمَن الزيارَة   

عرف اأحاديث بيتها، فاإن ل َيُزْرَها و�صاَرَمها ل يعِرْف؛ وُيْحَتَمُل اأن ُيريد: اإِنَّني ل اأَ�ْصاأَل عن اأحوالها واأحاديثها كما 

ه عن ذلك. قوُله: ول عال من اأيِّ َحْوٍك ثياُبها، ِكنايٌة َمليحٌة عن اأّنه ل يجتمع معها، ول 
َ

َه نف�ص يفعل اأَْهُل الُف�صوِل، َفَنزَّ

يقرب منها فيعرف �صفَة ثيابها« اأمايل املرت�صى 379/1.
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ُه ـــــالأَ ِم يَــْكــِفــيــَك  ـــْطـــِن  الـــبَ ِقــــــراَب  َواإِنَّ  اْجِتنابَُها)1)4.  ــــوِر  الأُم ـــْوَءاِت  �ـــشَ َويـَـْكــفــيــَك 

• • •

(7(

في الّل�صان )دحن(:

ـــــِن الـــــِمـــــْخـــــراِج)2) ِح ـــــدَّ ـــَك ال ـــكـــي تـَــــْبـــــِري لَ  .1

• • •

(8(

:
)3(

في الأغاني )8: 263(

ـــِن بـَــْغـــَلـــٌة ـــْي ـــنـــانَ ـــِع ـــــاُء ال ـــــِك َوْرهــــــ ـــــاأَنَّ َك تَ�ْشَحُج)4)1.  ــنَّ  ــُه ــْت ــعــاَر�ــشَ َف ــنــاً  ُحــ�ــشُ َراأَْت 

 وفي الجيم )2: 299(:

ــاً ــب ــِك ــْن ُم َم ــــدِّ ــــَق ئـــي تُ ـــٌت ِمـــــَن الـــالَّ ـــْي ـــَم ُك اأَْعنَُج)5)2.  ــَو  ــْه َف ــِكــٌب  ــْن َم ِمــْنــهــا  ُكـــفَّ  َوَقــــْد 

املرت�صى:  واأمايل  املجال�ص،  الأخبار،وبهجة  وعيون  احليوان،  ويف   .»… ْطن 
َ
الب قراَب  »فاإِنَّ  املجال�ص:  بهجة  يف   )1( 

»… َيكفيَك ِمْلوؤُُه … …« حتريف.

وقال ابُن قتيبة: »ِقراُبه: اأي مقاربُتُه، اأي دون ِمْلِئِه، ويكفيَك �صوءات الأُموِر اأن جتتنبها« املعاين الكبي: 1254.  

يه: َهَزَلُه. امِلْخراج:   َيرْبِ
ُ
َفر

َّ
ْطن الق�صي. وَبراُه ال�ص

َ
مني املُْندِلق الب

َّ
ِحن: ال�ص مًا. والدَّ ْلُب املُْكَتِنز حَلْ اللَّكيك: اللَّْحم، وال�صُّ  )2(

الكثُي اخُلروج؛ ُيريد ُخروَجه اإِىل الأَ�صفار.

غلفاء  ْبَن  واأو�َص   
َّ
العقيلي وُمزاِحمًا  ال�صلويّل  والُعَجْي  ثور  بن  اأّن حميد  عبيدة  اأبي  اإىل  ينتهي  ب�صنٍد  الفرج  اأبو  ذكر   )3(

فًا َلَها؛ فقالت: ُن َو�صْ
َ

ُفوا القطاَة، اأيُّهم اأَْح�ص ة مَلَّا َو�صَ
َّ
ِلي

َ
اَكُموا اإِىل ليلى الأَْخي  »حَتَ

ّ
مي

ْ
الُهَجي

ــدوا ــصَ ــ� واأَْن واُة 
ُّ
ــــر ال قـــاَل  مــا  ُكـــلُّ  ُج اأََل 

َ
ــر ــْه َب  

ُّ
ُلولي

َّ
ال�ص قــاَل  مــا   

َ
ــر

ْ
ــي َغ ِبها 

وَحَكَمت له، فقال حميد بن ثور يهجوها: كاأّنك ورهاء … )البيت(« الأغاين 263/8؛ وانظر مناق�صة هذا اخلرب   

يف ق�صم الدرا�صة، الف�صل الثاين )�صالته ب�صعراء ع�رسه(.

ْوُت البغال. حيح وهو �صَ ت، من ال�صَّ وِّ الورهاء: احلمقاُء. وت�صحج: ُت�صَ  )4(

د. والأعنج:  ة التي ُيخاِلُطها �صواٌد. واملَْنِكب: جمتمع راأ�ص الكتف والَع�صُ
َ
الكميت: التي لوُنها الُكْمَتة؛ وهي احُلْمر  )5(

َوْتردي:   299/2 اجليم  َها« 
ْ
ي قَّ �صِ اأََحِد  على  ِدي 

ْ
َتر اأْن  »والَعَنُج:  عمرو:  اأبو  وقال  احلبل؛  وهو  بالِعناِج،  �ُصدَّ  الذي 

تعدو.
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 وفي الجيم )1: 210(: 

ـــٍة ـــالَ ـــب ــــى تَ ــــَل ــــاأَْع ـــا ُمــــــــْرٌد ِب ـــه اأَطـــــــــاَع لَ ُج)1)3.  الُمَمزَّ ــــــــــَوِريُّ  َوالأَْح ــٌة  ــِريَّ ــْي ــَم ــشُ �

(9(

ث الَوليد )88(:
َ
في َعب

ــْج ــَج ــلَّ ــى َعـــُلـــوقـــاً كــال ــَم ــْل ــشَ ــــْن � ـــَق ِم ـــلِّ ِحَجْج)2)1.  ُع ـــَد  ـــْع بَ ِذَكــــــٌر  ــا  ـــ ــه ــْن ِم ــــَراأُ  ــــْط تَ

 وفي معجم ما ا�صتعجم )َدْوَران(:

ــٍب ــشُ ــ� ــْن تَ ـــى  ـــل ْع ـــاأَ ف ُدوَداَن  ــــدوَر  ــــشُ � َفالَمَجْج)3)2.   َفـــُجـــمـــاَل  ـــَهـــبَـــْيـــِن  َفـــالأَ�ـــشْ

 وفي تهذيب الّلغة )10: 598(:

ـــا ــــ ـــه ـــدانُ اأَبْ ـــــٌح  َوا�ـــــشِ ــَلــْيــمــى  �ــشُ اإِنَّ  بَْج)4)3.   ال�شَّ ــِت  ــْح تَ ـــْن  ِم ــــــراِف  الأَْط ــُة  ــنَ ــيِّ لَ

يف اجليم: »… ِلها ْمرد …« ت�صحيف مطبعي.  )1(

يف  ِتهامة  اأر�ص  من  م�صهورة  بلدٌة  وَتبالة:  حليُته.  تنبت  ول  �صارُبه   
َّ
َطر الذي  ال�صاّب  وهو  الأَمرد؛  جمع  د: 

ْ
واملُر  

َمْييّة:  و�صُ لل�رسورة.  َفه  ف�رسَ والتاأَنيث  للعلمية  ال�رسف  من  منوع  وهو  )تبالة(؛  البلدان  معجم  اليمن؛  طريق 

اأَْعِرف  ول  هنا،  لها  �صاأَْن  ل  ولكْن  )�صمي(؛  البلدان  معجم  دم�صق؛  من  ِب 
ْ
بالُقر بلٌد  َمْي  و�صُ َمْي،  �صُ اإىل  من�صوبة 

يَّة،  فلعّل حتريفًا اأ�صاب الكلمة. وقال اأبو عمرو: »الأَْحَوِرّي: الأَ�ْصَود، قال حميد: )البيت(« اجليم  َمْيِ اَده بال�صُّ
َ
ُمر

ج:  210/1 ول َيِرد هذا املعنى يف الّل�صان والقامو�ص )حور(، والذي فيِهَما اأّن الأحوريَّ هو الأبي�ص الّناِعم. واملَُمزَّ
ت على ُخُلٍق.

ُ
املَُخلِّط الَكّذاب، والذي ل َيْثب

تاأتي فجاأة.  التمادي يف الأمر. وتطراأ:  اللجاج وهو  . واللجج:  الَعُلوق: ما يعلق بالإِن�صان، واأَراد به هاهنا احُلبَّ  )2(

ة، وهي ال�صنة. َكر: جمع الذكرى. واحِلَجج: جمع احِلجَّ والذِّ

اَن …«، وفيه اأي�صًا )ُجمال(: »… فاملََجْح« ت�صحيف. يف معجم ما ا�صتعجم )الأ�صبهان(: »�صدوَر َودَّ  )3(

ُمْهَمَلَتنْي، واأنا منه  … وَوَرَد يف �صعر حميد بن ثور: ُدوَدان بداَلنْي  ُقَدْيد واجُلْحفة  … ما بني    البكرّي: »َدْوَران 

اأي  اأَْوَجر،  منه  واأنا  البكرّي:  وقوُل  )دوران(؛  ما ا�صتعجم  معجم  )البيت(«  حميد:  وقال  َدْوران،  واأظنُّه  اأَْوَجر، 

ة؛ معجم البلدان )تن�صب(. والأ�صبهان: جبالن متقابالن بنجد؛  ب: قريٌة قرب َمكَّ : اخلْوُف، وَتْن�صُ
ُ
اأَْوَجُل، والَوْجر

ٌج: ماءة لبني عب�ص؛ معجم البلدان  معجم ما ا�صتعجم )الأ�صبهان(. وُجماُل: بلٌد بنجد؛ معجم البلدان )ُجَماُل(. وجَمَ

د؛ معجم البلدان )وّدان(.
ْ
ان: قرية بني مكة واملدينة، وجبل طويل عند َفي )جمج(. وَودَّ

ج«. 
َ
ب

ُّ
َنُة الأبداِن …«. ويف الل�صان )بدن( والتاج )�صبج(: »ال�ص

ِّ
اُتها َلي

ّ
يف الل�صان، والتاج: »… َوا�صٌح َلب  )4(

اأبو احل�صن: كاأّنهم جعلوا  َنُة الأبدان، قال 
َ

�ص حَلَ اإِنَّها  الّلحيايّن:  ابن منظور: »وحكى  َدن، وقال 
َ
الب والأبدان: جمع   

كلَّ جزٍء منها بدنًا ثم جمعوه على هذا؛ وقال حميد بن ثور الهاليل: )البيت(« الل�صان )بدن(. والوا�صح: الأبي�ص 

ُج 
َ
ب

َّ
اأن�صده: )البيت( قال: ال�ص اأنه  ج: قال الأزهري: »اأَْخرَبَين املُنِذرّي عن ثعلب عن �صلمة عن الفراء 

َ
ب

َّ
اللَّون. وال�ص
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 وفي كتاب النبات )220(:

ــا ـــ ــوُره ــت ــشُ � ـــَرْت  ُقـــ�ـــشِ ـــا  م اإذا  َوْهـــــــَي  اأَِرْج)1)4.   يَــَلــْنــُجــوٌج  الــبَــْيــَت  ـــِمـــَل  َو�ـــشَ  

 وفي كتاب النبات )214(:

ــُه ــشَّ ــ� ــاً مـــــاَء َجــــْفــــٍن َم ــع ــي ــج ــشَ ــي � ــش ــ� ــْح تُ ثَِلْج)2) 5.  ــُمــوٌل  َمــ�ــشْ الــــبــــاِرِق  ــَة  ــيَّ
ــشِ ــ� َع  

 وفي �صرح ديوان اأبي تّمام )2: 356(:

ــا ـــ ــه ــشَ ــو� ــُم ُدْع ـــْت  ـــَل ـــتَ َق ـــا  م اإِذا  ـــى  ـــتَّ َح يَُرْج)3)6.  كـــاَن  الَّــــِذي  ــْيــِف  الــ�ــشَّ ــاِرُج  ــش ــ� َح  

وفي لحن العامة )111(: 

ــــَدى ــــنَّ ـــِه ال ـــي ـــقِّ ـــشَ ـــ� ـــــاٌز يُ ـــــبَّ ــــــــــاَد ُخ َوَع ُرْج)4)7.  الــــــــدُّ يـــُح  الـــرِّ ــهــا  ــفُّ ــشُ ــ� تَ ُذراَوًة   

في التكملة والذيل وال�صلة )3: 296(:

، َجــْريُــهــا ـــصٍ ـــو� ـــُح ــــــــْرواَء نَ ِمـــــْن ُكـــــلِّ َق �َشِنْج)5)8.  َغــْيــُر  ــَزى  ــَم ــْه ــَق ال َعـــــَدْوَن  اإِذا 

ُج: 
َ
ب

ُّ
ع. وال�ص َتَّ�صِ

ل به ِلي ه: ما ُيو�صَ ه« تهذيب اللغة 598/10، وَلِبَنُة الَقمي�ص وَدخاري�صُ من القمي�ص: َلِبَنُته َوَدخاِري�صُ

ه. َجة، وهي َلِبَنة الَقمي�ص وَدخاري�صُ
ْ
ب

ُّ
جمع ال�ص

َجْت رائحته وعِبقت. ر به. والأَِرُج: اّلذي َتَوهَّ َخَّ
َلْنجوج: عوٌد ُيَتب

َ
الي  )1(

بيحة الباِرِق مثلوٌج …«. جيع … �صاَبُه �صَ يف الل�صان »… ال�صَّ  )2(

املراأة. وال�صجيع:  ال�صاعر مباء اجلفن ريَق  ماَء اجلفن؛ ويعني  فيه ماوؤه، وت�صّمى اخلمرة  الذي  العنب  واجلفن: ق�رس   

لريح  �ص 
ِّ
ُعر الذي  وامل�صمول:  الربق.  ذو  حاب 

ّ
ال�ص والبارق:  املاء.  الطائر  يح�صو  كما  ت�صقيِه  يه:  وحُتْ�صِ املُ�صاجع. 

ال�صمال فربد. والثَِّلج: املَُثّلج.

هل من الأر�ص 
ّ

عمو�ص: دودٌة �صوداء تكون يف اأ�صفل الغدير اإِذا ن�صب ماوؤه. واحَل�صاِرج: جمع احَل�رْسَج، وهو ال�ص الدُّ  )3(

د، وله نظائر، انظر  ورة، و�صّكن احلرَف امل�صدَّ ى، فحذف حرَف العّلة لل�رسّ جَّ َ
ْج؛ اأي ُير

َ
ي�صتنقع فيه املاء. وقوله: ُير

كتاب �صيبويه 4/ 188، واخل�صائ�ص 293/2، و�رسائر ابن ع�صفور: 134.

اأي�صًا 15: 169، ويف الل�صان والتاج: »… تن�صجه الهوج  يف املخ�ص�ص 20/10: »… تن�صجها الريح …« وفيه   )4(

.»…
يح. 

ِّ
ِء وما اْرَفتَّ وَتَك�رسَّ من النبات فطارت به الر

ْ
ي راوة: ما ُذِرَي من ال�صَّ ازة. والذُّ

َّ
از: نبات معروف واحدُته ُخب

َّ
اخُلب  

.
ّ
روج، وهي الريح ال�رّسيعة املَر ُرج: جمع الدَّ ها: ُتِثُيها وجتِري بها ُفَوْيَق الأَر�ص. والدُّ فُّ ُ

وَت�ص

اء …«.
ّ
يف الل�صان: »… ُكّل قب  )5(

ا، وهو الظهر. والنحو�ص: الأتان الوح�صية احلائل. والَقْهَمَزى: �رسٌب من العدو ال�رسيع، وغي 
َ
والقرواء: طويلة الَقر  

اء: ال�صامرة البطن والدقيقة اخل�رس.
ّ
�صنج: غي بطيء. والَقب
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وفي التكملة والذيل وال�صلة)1: 503(:

جـــا ـــبـــابـــاِت الـــرَّ ـــقـــاِة ِبـــ�ـــشُ ـــَخ الـــ�ـــشُّ ـــ�ـــشْ َف ـــــــْج)1)9.  َوَح ِمـــْنـــُه  ــا  ـــ ــه ــُع ــَف ــْن يَ ـــاعـــَة ل  �ـــشَ

ـــصٍ ـــ� ـــاِب ـــــتـــــاٍن ع ـــــَل ـــــاً ِمــــــــْن َف ـــــاِدي ـــــف تَ ـــــــَوَدْج)2)10.  ــاِن ِمــْنــُه َوال ــي ــْح ــلَّ َح ال َقـــْد ُكــــدِّ

 وفي التَّفقية في الّلغة )245(:

ـــي الــَمــَكــا ـــِه ف ـــي ـــَل ـــُل َع ـــْي ـــلَّ ـــــاَوَل ال ـــــَط تَ اللََّحْج)3)11.  ـــِر  ـــْع َق فـــي  الـــَحـــيَّـــِة  تَــــطــــاُوَل 

 وفي الل�صان )فلج(:

ــــى َلِحـــــٍب ــــَل ــــاأَْع ـــ�ـــصِ ِب ـــي ـــرام ـــَق َعـــــِن ال َكالَفَلْج)4)12.  عــــاٍد  ـــِد  ـــْه َع ِمــــْن  ـــٍد  ـــبَّ ـــَع ُم

 وفي غريب الحديث-للخطابي )2: 66(:

ـــٍق ـــاِه ـــش ــــْي � ــــاَف ــــف ـــــَن ِح َغـــــــــــــاَدَرُه بَـــــْي ُمْعتَِلْج)5)13.  ــٌل  ــْي ــشَ � ـــِن  ِحـــْجـــالَويْ ِظـــلِّ  ــي  ف

• • •

ل  باباِت الدِّ قاِة …« ويف الفائق: »ِب�صُ
ُّ

َح ال�ص يف تهذيب اللغة، والفائق يف غريب احلديث، والل�صان، والتاج: »َن�صْ  )1(

…«. ويف التَّقفية يف اللغة: »… الَوَحْج«. ويف تهذيب اللغة، والل�صان، والتاج: »َوَجْح« باحلاء املُهَملة، ت�صحيف.
بَّ من املاء على َجَنباِت البئر عندما ي�صت�صقي  جا: ما اْن�صَ

َّ
بابات الر جا: ناحية البئر. و�صُ

َّ
ُخ املاء: اندفاُعه. والر وَف�صْ  

ا يف بيت من الق�صيدة ل اأعرث  ر واإِمَّ قاِة، مفعول مطَلٌق، وعاِمُله اإِما ُمَقدَّ
ُّ

َخ ال�ص الُوّراد. والَوَحج: امللجاأ. َوقوله: َف�صْ

ّب ِمن ُجلوِد الأُتن كما ين�صّب املاء على  َق َيْن�صَ
َ
، فيقوُل: اإِنَّ الَعر

ّ
ة َعْدِوِهنَّ اأَماَم احلماِر الوح�صي عليه. ي�صف اأُُتنًا و�صدَّ

َجَنباِت الِبئر عند ا�صتقاِء الُوّراد. والن�صح: الر�ص. والوجح والوحج: امللجاأ.

ْلب اجلريء؛ يريد: َتَفاديًا ِمن ِحماٍر َفَلتاٍن. والَعاب�ص:  الّتفادي: التحامي، وتفادى منه: حَتاماُه. والَفَلتان: الن�صيط ال�صُّ  )2(

�َص. واللَّْحيان: تثنيُة اللََّحى، وهو َمْنِبت الّلحية. والَوَدج: واحُد الأَْوداج،  َح: ُخدِّ الكالح الذي ك�رسَّ عن اأ�صنانه. وُكدِّ

وهي العروق املحيطة بالعنق التي يقطعها الذابح؛ اأراد: موا�صع الَوَدج.

ق، قال حميد بن ثور: )البيت(« التقفية يف اللغة: 245.
ِّ
ي  ال�صَّ

ُ
: »اللََّحُج: اجُلْحر

ّ
ْنَدنيجي

َ
املََكا: اجُلْحر. وقال الب  )3(

ه  القرامي�ُص: جمُع الُقرمو�ص، وهو حفرُة ال�صائد، وحفرٌة ي�صتدفئ فيها الإن�صان من الربد، وقد تقرَم�َص يف ُقرمو�صِ  )4(

د: الطريق املَُذلَّل امل�صلوك. وعاد: قبيلٌة قدميٌة، وهم قوُم هوٍد 
َّ
�ص. والاّلِحب: الطريق الوا�صح. واملَُعب

ّ
اإذا دخل فيه وتقب

الم. والَفَلج: ال�صبح.
ّ

عليه ال�ص

ل: جاِنباه. وِحجالوان: قال ياقوت: »احِلجالوان: مثنَّى يف قول حميد بن ثور: )ال�صطر الثاين( وقال اأبو 
َ
ِحفافا اجَلب  )5(

عمرو: هما ُقلَّتان« معجم البلدان )احلجالوان(. ومعتلج: متالطم الأَْمواج.
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(10(

في الل�صان )�صرا(:

ـــــــــْج)1) َولَ ــــمُّ  ــــَه ال اإِذا  ــــُت  يْ ــــرَّ تَــــ�ــــشَ ــــْد  ــــَق لَ  .1

ـــاً َواْعـــــتَـــــَلـــــْج)2) ـــوم ـــم ــــمُّ ُه ــــَه ــــَع ال ــــَم ــــتَ َواْج  .2

الثَّبَْج)3) َمــــْبــــِنــــيَّ  الــــِمــــْرَفــــِق  ـــــاِدَف  ـــــن ُج  .3

وفي ال�صحاح )كمل(:

َدَمـــــــْج)4) ــصِ  ــ� ــْم ــشَّ ــ� ال ـــُب  ـــاِج ح مـــا  اإِذا  ـــى  َحـــتَّ  .4

ـــــْج)5) ـــــَل ـــصَ ِبــــُكــــمــــُلــــوٍل َف ـــ� ـــْي ـــبَ ـــــَر ال تَـــــَذكَّ  .5

وفي غريب الحديث  للخّطابي )1: 388(:

َدَمــــــــْج اأَْن  ـــــا  لَـــــمَّ ــــِد  ــــي ــــِب ــــال ِب َكــــــــاأَنَّــــــــُه   .6

َرْج)6) ال�شَّ ـــوُل  ـــُل ـــْت َم ــــِح  ي ــــرِّ ال ـــي  ف ٌق  ــــــــَروَّ ُم  .7

• • •

 القلَب.
ُّ
َت�رَسَّْيُت الإبَل: اخرْتُت �رَساَتها وهي ِخياُرها واأَف�صُلها. وَوَلَج: دخل. اأي: دخل الَهم  )1(

ه هموَمه بتالُطم الأَمواج.
َّ
، �َصب اعتلج املَْوُج: اْلَتَطمَ  )2(

ُج: ما بني الكاِهل اإىِل الظهر. )وجناِدَف( مفعوٌل به للفعل )َت�رَسَّْيت(.
َ
عي اجل�صيم. والثَّب

َ
اجُلناِدف من الإِبل: الب  )3(

ب.
ُ
ْوُءها. وَدَمَج: دخل؛ اأي: َغر ْم�ص: �صَ حاِجُب ال�صَّ  )4(

ويف  والتاج، »… بُكْمُلول…«؛  وال�صلة،  والذيل  والتكملة  ال�صحاح،  …«. ويف   
َ

ال�صم�ص  
َ
ر »تذكَّ الل�صان:  يف   )5(

�صيوخ  اأَحَد  �َصاأَل  اأّنه  الهجريُّ  ذكر  فقد  لـ) َيْكموك(،  حتريف  وكالهما   »… ول  بَكمُّ  …« ا�صتعجم:  ما  معجم 

ْكُموك؛ انظر التعليقات والنوادر 
َ
ول، فلم يعرفه، وقال: هو الي بني هالل عن موا�صَع يف �صعر حميد بن ثور، منها َكمُّ

ف 
ّ
باأَنَّه مفاَزٌة، انظر ال�صحاح ) كمل (؛ وعر ف اجلوهريُّ الُكْمُلوَل 

َّ
ف الَهَجريُّ اليكموَك، وعر

ِّ
104/1، ول ُيَعر

: اأْي اأ�رَسَع يف َعْدِوه. وظاهر  ول باأّنه ا�صمُ َبَلٍد، ول َيِزد على ذلك؛ معجم ما ا�صتعجم ) كمول(. وَلجَّ البكرّي الُكمُّ

ِليم )َذَكر النَّعام(. البيتنْيِ اأّنهما يف و�صِف الظَّ

قال  اب،  الرتُّ ِمن  الّتّل   
َ

ي �ُصمِّ ومنه  َتَلْلَتُه،  فقد  ُجثَّة  له  ِمَّا  الأَْر�ٍص  على  َتُه 
ْ
اأَْلَقي �صيء  »كل  اخلطابي:  قال   )6( 

 388/1 َج« غريب احلديث  ال�رسَّ ُمْلَقى  واٍق  ِرُ ِحباَلَة  7( يريد   - 6 ال�صطرين  : )واأن�صد  ليمَ الظَّ حميد بن ثور ي�صف 

ى. وَدَمَج: دخل.
َ
وال�رّسَُج: الُعر

Homaid_Bin_Book.indb   259 7/11/10   2:37 PM



260

(11(

:
)1(

)133 :1( 
ّ
في اأمالي القالي

ــــاٌم ــــم َح ـــــُه  ـــــتَ ـــــنَ ـــــِري َق نــــــــــاَدى  اإِذا  �َشُفوُح)2)1.  ــــــٌع  َدْم ــي  ــت ــابَ ــب ــشَ ــ� ِل َجـــــَرى 

ــــى ُغـــ�ـــشـــوٍن ــــَل ــــاِء َع ع ــــدُّ ــــال ــــــُع ب يـُـــــَرجِّ َف�شيُح)3)2.  ــــــِرٌد  َغ ــحــى  ــ�ــشُّ ــال ب َهــــتُــــوٌف 

ـــا َم اإِذا  ِمـــــنِّـــــي  ـــــِه  ـــــَهـــــِديـــــِل ِل ــــا  ــــف َه ــــٌب َقـــــريـــــُح)4)3.  ــــْل ـــاِجـــعـــاً َق َد �ـــش ـــــرَّ ـــــَغ تَ

ـــــو َحـــمـــامـــاً  ـــــْدُع ـــٌة تَ ـــام ـــم ــــُت: ح ــــْل ــــُق َف اٌع َطـــــمـــــوُح)5)4.  ـــــــــزَّ ــــبِّ نَ ــــِح ــــــــلُّ ال َوُك

• • •

(12(

في حما�صة الخالديين )2: 245(:

ـــٍة ـــيَّ ــــاٍة َحـــِي ــــت َفـــتـــًى ُهـــــَو اأَْحــــيــــا ِمـــــْن َف ــِد الـــــَوْرِد)6) 1.  ــشَ � ـــراِد الــَخــْيــِل كــالأَ ــَد ِط ــْن َوِع

• • •

(13(

في مثّلثات قطرب )109(:

ــى ــَوَغ ــــَدى ال ــنــا لَ ــْل ــَع ـــْد َف ــنــا ِبــِهــْم َمـــا َق ــْل ــَع َف الَقَواِعِد)7)1.  ِلــــالإِمــــاِء  َرثَــْيــنــا  اأَْن  ــــى  اإِل

ّماخ بن �رسار، وانظر التخريج. تن�صب الأبيات اإىل حميد بن ثور واإىل ال�صَّ  )1(

قرينته: �صاحبته.وحمام: واحد احلمائم، وقّلما قالوه، وهم يقولون: حمامٌة للّذكر والأثنى، انظر الّل�صان )حمم(.   )2(

فوِح: الغزير.
َّ

ابة: ِرقَّة ال�صوق والهوى. والدمع ال�ص
َ
ب وال�صَّ

ُد هديَله. دِّ َ
ع �صوَته: اأي ُير جِّ َ

ُير  )3(

ِء، وطرب.
ْ
هفا القلب: ذهب يف اإْثِر ال�صي  )4(

ا َحَمَلُه على معنى )احَلبيِب( الذي ياأتي تارًة مبعنى املُِحب  احِلّب، هنا: املُِحّب: واحِلّب يف الأ�صل: املَْحبوب، واإِنَّ  )5(

موح: الذي يطمح كثياً، ويرفع ب�رَسه اإىل  اع: كثُي النُّزوع، وهو ال�صتياق. والطَّ وتارًة مبعنى املَحبوب. وَرُجٌل نزَّ

ِء الذي يتمّناه وُيريُده.
ْ
ال�صي

الورد: الأحمر الذي ي�رسب لونه اإىل �صفرة ح�صنة.  )6(

يف مثّلثات قطرب: »… ِلِذي الوغى …« وهو ت�صحيف وا�صح.  )7(
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(14(

في الر�صالة الُمو�صحة )28(:

ـــــِد ـــــْرُق ــــــا يَ ـــــنـــــاَن َولـَـــــمَّ َفــــــَقــــــاَم َو�ـــــشْ اليَِد)1)1.  ـــاِء  ـــْرق َخ ـــِل  ْج ـــرِّ ال ــاِع  ــن ــشَ � ــــى  اإِل

• • •

(15(

في اأ�صا�ص البالغة )نير(:

ــا ــه ــداتُ ـــحـــى ِل ـــِن اأَ�ـــشْ ـــيـــَريْ ــاٌك َعـــَلـــى ِن ــن ــشِ � َجديُد)2)1.   
َ
َوهـــــي يـْــطـــاِت  الـــرَّ ــى  ــَل ِب ــَن  ــي ــِل بَ

• • •

(16( 

:
)3(

في ر�صالة الغفران )255(

ــي ِحــمــاَرهــا ــشِ ــ� ــْخ ـــٌة َوْرهــــــــاُء تَ ـــانَ ـــبَّ ـــِل ِج الَجالِمُد)4)1.  ــهــا  ــَديْ لَ ــراً  ــْي َخ ــَغــى  بَ َمـــْن  ــِفــي  ِب

وت، ويطلق على احلرِب ملا فيها من �صوت وجلبة. ورثى له: َرِحَمه وَرقَّ َلُه. والقواعد: جمع  والوغى: اجَلَلبة وال�صَّ  

القاعد، وهي املراأة التي قعدت عن الولد اأو َعِن احلي�ص، اأو عن الّزوج.

الَعَمَل؛ وناقة خرقاء: ل تتعهد  ُن  ناع: احلاِذقة. واخلرقاء: التي ل حُتْ�صِ . وال�صَّ
ْ
َيَنم ُقْد: ملَّا 

ْ
َير )1(  الو�صنان: النع�صان. ومَلَّا 

َع قوائمها. موا�صِ

وقال  ْخَمُة.  ال�صَّ واملراأُة  �َصواٌء؛  فيِه  والأُنثى  َكر  الذَّ والإِبل،  الّنا�ص  يف  ذلك  يكون  ال�صديد،  اخَلْلق  املُوَثق  ناك:  ال�صِّ  )2(

اأَنياٍر: عليها  … وناقٌة ذاُت ِنيْيِن وذات  … وِمَن املَجاز  َمَتنْي  ج على حُلْ َكٌم ُن�صِ حُمْ ِنَيْيِن:  الزم�رسّي: »َوَثوٌب ُذو 

ْيَطِة، 
َّ
ْيطاُت: جمع الر

َّ
نِّها، والر �َصحائُف ِمن �صحٍم، وقال حميد: )البيت(« اأ�صا�ص البالغة )ني(. وِلداُتها: بناُت �صِ

وهي الثوب الرقيق الّلنّي.

يهجو حميد يف هذه الأبيات امراأًة �صافها هو و�صاحٌب له يكنى باأبي اخَل�ْصخا�ص فاأ�صاَءْت �صياَفَتُهما؛ انظر املعاين   )3(

الكبي: 598، واّلالآيل 770/2 و968.

واّلالآيل   598 الكبي  املعاين  برتتيبه عن  الثاين  البيت  اأ�صفت  واإنا  الغفران،  ر�صالة  2و4-5 و8 يف  الأبيات  ترد  ول   

احلديث  الثامن عن غريب  والبيت   ،968 اّلالآيل  برتتيبهما عن  واخلام�ص  الرابع  والبيتني   ،604 احلفاظ  وكنز   968
لبن قتيبة 735/3.

ه يف القلب والإبدال 
ّ
اَنٌة …«، ونب

َّ
يف القلب والإبدال، واحليوان، وتهذيب اللغة، والتكملة والذيل وال�صلة: »ُجُلب  )4(

�ص، والّالآيل، والل�صان والتاج )جرب(: »ِجِربَّاَنٌة  على رواية: »ِجِربَّاَنٌة …«؛ ويف الإبدال، واأمايل القايل، واملخ�صّ
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ــــٍة ــــداَم َق ـــــْن  ِم ـــصٌ  ـــ� ـــاِح نَ ل  َعــــِريــــِبــــيَّــــٌة،  الَقالِئُد)1)2.  َعــَلــْيــهــا  تـَــْجـــِري  ــٌر  ــْعــ�ــشِ ُم َول 

ــا ـــ ــه ــاُق ــط ِن ـــــــــَزاُل  يَ ل  ـــصٍ  ـــا� ـــع َم اإِزاُء  َقاِعُد)2)3.  ـــي  َوْه ـــْوَرٌة  �ـــشَ َوِفــيــهــا  ــداً،  ــدي ــشَ �  

اأمايل  …«. ويف  اَنٌة 
ّ
…«، ونبه يف التاج )جرب( على رواية »ِجِلب اَنٌة  اأّنه ُيروى: »ِعِبقَّ على  اّلالآيل  يف  ونبه   »…

القايل: )َبَغى من َبَغى …( حتريف. ويف القلب والإبدال، واحليوان، والإبدال، واأمايل القايل، و�رّس �صناعة الإعراب، 

�ص، واّلالآيل، والل�صان والتاج: »… َخْياً اإليها …«. واملخ�صّ

ياح.  ِة وال�صِّ
َ
اَبة �صاحبُة اجَلَلب خَّ ُتُه، وال�صّ

َ
َناَنة مبعًنى واحد وهو: الَغليظة اخُلُلق اجلاِفي

ْ
انة واجِلِرّبانة واجِلِلب

ّ
انة واجُلُلب

ّ
واجِلِلب  

ِت املراأُة احِلماَر ل  َنَعْت، واإِذا َخ�صَ ْعناء؛ وقال ابن قتيبة: »يقوُل: هي قليلة احلياء ل ُتبايل ما �صَ
َّ
والَورهاء: احلمقاء الر

ة، 
َ
ب
ْ
خر، يعني اأّنه يرجع باخَلي ٌء من املكروه اإّل اأَتته« املعاين الكبي: 598. واجلالِمد: جمع اجَلْلَمد، وهو ال�صَّ

ْ
َق �َصي

ْ
َيب

بة: ِبفيِه احَلَجر، وِبفيِه الَكْثَكُث، والأَْثَلُب، اأَي 
ْ
ِء يريده، اأو مِلَْن ُيْدعى عليِه باخَلي

ْ
قال البكرّي: »ُيقال للخاِئب من ال�صي

َئُة اخُلُلق.
ِّ
ي

َّ
الرّتاب، وقال حميد بن ثور: )البيت(« ف�صل املقال: 18. والِعِبّقانة: ال�ص

يف املعاين الكبي: »ل ناخ�ٌص ِمْن َقَدامٍة …«.  )1(

الع�صكرّي:  التي دنت من احلي�ص، وقال   : ِكرَب وغيه. واملُْع�رسِ َع من  اّت�صَ اإذا  اللحمُ  املهزولة؛ وَنَح�َص  والّناِح�ص:   

نُة الَقَداَمِة؛ فيقول 
ِّ
ها اإِىل بني َعريب بن ُرَويبَة بِن عبِد اهلل بن هالِل بِن عامر. وامراأة قدمية َبي

َ
ب

َ
»ومعنى البيت اأّنه َن�ص

« �رسح ما يقع فيه الت�صحيف والتحريف 214/1. والناِخ�ص: الَوعل اإذا اأ�صّن  ٌف، ل قدمية ول ُمْع�رسِ د: هي َن�صَ
ْ
ُحَمي

ّن ِمن الّنا�ص. ُه؛ فا�صتعاره للُم�صِ
َ
ُنه َذَنب

ْ
فبلغ َقر

ويف  حتريف،  �ٍص …« 
ْ
َعي اأّم  »اإذا   :189/2 العني  ويف   ،»… معي�ص  »اإزاء   :194  /4 اللغة  مقايي�ص  يف   )2(

ِنطاَقها«؛  ّط  حَتُ »ل  الكبي:  املعاين  ويف  حتريف.   »… مطالها  يزال  ما  اأّمي  اإّن  »األ  5/ب:  والأني�ص  اجللي�ص 

اللغة ومقايي�ص  العني،  ويف  ِنطاُقها«؛  َيُزوُل  »ل  رواية  على  ه 
ّ
ونب نطاَقها …«  حَتُلُّ  »ل  النقائ�ص:   ويف 

اإِزاَرها …«، ونبه يف  4/ 194، واأ�صا�ص البالغة، والتكملة والذيل وال�صلة، والل�صان والتاج )اأزى(: »… ما حَتُلُّ 
التكملة والذيل وال�صلة على رواية »ل يزاُل نطاُقها« ويف تهذيب اللغة 33: 48، والل�صان والتاج )�صاأر(: »ما ُيَحّل 

 :13 اللغة  والنقائ�ص، وتهذيب  العني،  …«. ويف  نطاقها  َيزاُل  »َما  الّزاهر، واملذّكر واملوؤّنث:  …«؛ ويف  اإزاُرها 

واملعاين   ،293/7 العني  …«. ويف  فيها  �ِص 
ْ
الَكي »ِمَن  والتاج:  والل�صان  والأ�صا�ص،   ،194  /4 اللغة  48، ومقايي�ص 

والأ�صا�ص   ،123  :16 واملخ�ص�ص   ،48  :13 اللغة  وتهذيب  واملوؤنث،  واملذكر   ،172 والزاهر  والنقائ�ص،  الكبي، 

ه يف الزاهر واملخ�ص�ص على 
ّ
)�صاأر(، والتكملة والذيل وال�صلة، والل�صان، والتاج )�صاأر(: »… َوفيها �ُصوؤَْرٌة …« ونب

رواية: »… �َصْوَرٌة …«.

واإِزاء معا�ص: تقوم مبعا�صها قيامًا ح�صنًا، واملعا�ص: ما يعا�ُص به. وقال التربيزّي: »وقوله: ل يزاُل نطاُقها �صديداً، يقول:   

ن  ّد به َو�َصطها حتى َتَتَمكَّ ٌء َت�صُ
ْ
 يف َعَمِل وِعالٍج يف اإ�صالح عي�صها، واإن كان ل نطاَق عليها، والنِّطاق: �َصي

َ
هي الّدهر

وال�صوؤرة:  �ُصوؤَرٌة،  قواعد. وُيروى: وفيها  الولد، واجَلْمع  َقَعَدْت عِن  التي  والقاعد:  احِلّدة.  ْوَرة: 
َّ

وال�ص العمل.  من 

وؤِْر من املاء وغِيه« كنز احلّفاظ: 1604؛ وقال اأَبو عبيدة: »يقول: هذه املراأة  ُّ
ْت ِمن �َصباِبها، مثل ال�ص

َ
ة التي َبِقي

َّ
ِقي

َ
الب

ْوج، لي�صت بنافقٍة لالأَزواج«  ٌة لإِ�صالِح َمعا�صها. وهي قاعٌد، يقول: هي قاعٌد من الزَّ
ّ
ٌل ِمن قّوة، وفيها بقي فيها َف�صْ

ُب الأبيات؛ لأنَّ ال�صاعر �صيذكر اأنَّ لها زوجًا  النقائ�ص: 813؛ وهذا ال�رسح لـ)قاعد( - واإن كاَن �صحيحًا - ل ينا�صِ

ُب وهو ما ذكره التربيزي من اأنَّها قعدت عن الولد. يف البيت الثامن؛ واملنا�صِ
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ـــبَـــٍع ــــلِّ اإِ�ـــشْ ـــــاِغ فـــي ُك ـــُة الأَْر�ـــــش ـــَل ـــداَخ ُم ْجـــِل ِمــْنــهــا والــيَــَديْــِن َزواِئـــــُد)1)4.  ـــَن الـــرِّ  ِم

بَــــَدا اإِذا  ــا  ــه ــْن ِم ـــِد  ـــْق ـــِع ال ـــاَن  ـــك َم ـــــــاأَنَّ  َك الَمواِرُد)2)5.  ــُه  ــْت ــَل ــهَّ �ــشَ ــٍز  ــزي َح ـــْن  ِم ــفــاً  �ــشَ  

ـــا ـــَه ـــنَ ـــَزلْ ـــهـــا َه ـــْي ـــَل تـَـــتــــابـَـــَع اأَعــــــــــواٌم َع ـــــُد)3)6.  ــَص َواِح ــا� ــنَّ ــ�ــُص ال ــَع ــْن ـــاٌم يَ ْقــــبَــــَل ع
َواأَ

ٌة ـــــدَّ ـــــشِ ـــهـــا بَـــــقـــــاٌء َو� ـــي ــــَرٌة ِف ــــمَّ ــــشَ ــــ� َع َجاِهُد)4)7.  الــنَّــ�ــشــيــَحــِة  بــــاِدي  ــهــا  لَ َوَواٍل 

ــــُه نَّ ــــاأَ ــــِن َك ــــَديْ ـــــُذوِف الــــيَ ـــــْح َخــِلــيــلــُة َم �َشاِفُد)5)8.  الــنَّــا�ــَص  يـَـْنــبَــُح  ــٌب  ــْل َك الــلُّــوؤِْم  ِمــَن 

ــٌر ــاِج ــن َخ جـــــاَءْت  ــــاَد!  ــــيَ اأَْج ــــا:  َدع ــا  م اإِذا  قاِئُد)6)9.  ـــنَّ  ـــِه ـــْي اإِلَ يَــْمــ�ــشــي  ل  لَــَهــاِمــيــُم، 

ــٍع ــَل ــْك ــِة ُم ــَع ــري ــشَّ ــ� َفــــجــــاَءْت ِبــَمــْعــيــوِف ال واِعُد)7)10.  ال�شَّ ـــفِّ  ـــالأَُك ِب ــِه  ــْي ــَل َع ـــْت  ـــشَّ اأََر�  

يف  ها  بع�صُ دخل  قد  املَفا�صل:  ُمَداَخَلُة  وامراأٌة  راع؛  والذِّ الكف  بني  ما  ل  مف�صِ وهو  �ْصغ، 
ُّ
الر جمع  الأر�صاغ:   )1(

»وقوله:  البكرّي:  وقال  مًا.  حَلْ اْكَتَنَزْت  اإذا  اخَلْلق  متداِخَلُة  ناقٌة  ُيقال:  كما  حلمها،  اكتناِز  من  يعني  بع�ص، 

الراعي« ف  ُيو�صَ وكذلك  فيه،  والمتهان  العمل  كرثة  من  زوائد،  واليدين  منها  الرجل  من  اإ�صبع  كل  يف 
 

الّالآيل: 968.

الأر�ص.  من  الغليظ  املكان  واحَلِزيز:  ال�صخم.  ْلد  ال�صَّ احلجر  ال�صفاة، وهي  فا: جمع  وال�صَّ ْدر.  ال�صّ الِعقد:  مكان   )2(

واملَوارد: جمع َمْوِرد، يعني َذهاَب الُوّراِد واإِياَبهم.

َنها … اأ�صلح النا�َص …«.
ْ
يف احليوان: »… اأََطب  )3(

نع�صه: تداركه من َهَلَكٍة، والربيع َيْنَع�ُص الّنا�َص:  ه واأَ وينع�ص النا�ص: يتداركهم بخ�صبِه اأْن يهِلكوا من اجلدب، وَنَع�صَ  

هم.
ُ
ب هم وُيْخ�صِ ُيعي�صُ

الل�صان:  …«؛ ويف  النَّ�صاحة  بادي   … َزٌة  مَّ »َع�صَ والتاج:  وال�صلة،  والذيل  والتكملة  اللغة،  وتهذيب  اجليم،  يف   )4(

َزٌة …«. مَّ »َع�صَ

دران من م�صاِدر ن�صح له. والوايل: الذي  قة اخْلُلق. والنَّ�صاحة والّن�صيحة: َم�صْ
ِّ
ي زة: البخيلة ال�صَّ رة والع�صمَّ والع�صمَّ  

ِحها. يتدبَّر اأموَرها، واأراد به زوجها. وجاهد: جاّد، اأي يف ُن�صْ

نحو  واجَلْدُف   …« قتيبة:  ابُن  وقال  اأُْنثاه.  على  ينزو  اأَْي  ِفد، 
ْ

َي�ص الذي  اِفد: 
ّ

ال�ص والَكْلب  الرجل.  َزْوُج  اخلليلة:   )5(

نْي، اإذا كاَن ق�صَيهما؛ قال حميد  َت منه، ومنه ُيقال: قمي�ص حمذوف الُكمَّ َء اإِذا اأْنَق�صْ
ْ
احَلْذف، يقال: َحَذْفُت ال�صي

ابن ثور، وذكر امراأة: )البيت(، وُيروى: جمدوف البنان، اأي ق�صيها« غريب احلديث 735/3.

الّلب،  الغزيرة  الناقة  ة، وهي 
َ
الل�صان والتاج )جيد(. واخلناجر: جمع: َخْنَجٍر وَخْنَجر ا�صمُ �صاٍة، هكذا يف  اأَجياد:   )6(

وا�صتعار اللَّْفظ للغنم. واللَّهاميم: جمُع ُلهموم، وهي مبعنى اخَلْنَجرة. وقوله: ل مي�صي اإِليهّن قائد: اأي ُهنَّ َطْوع، فاإذا 

ناداهن اأََتنْي دون قائد اإّل النداء.

و )َخناجر( منوٌع من ال�رسف، ف�رسفه لل�رسورة.  

الإبدال  ويف  ت�صحيف؛  ْت …«  اأََر�صَّ  …« اجليم:  ويف   .»… »وجاءت  والنظائر:  واملعاقبة  والإبدال  العني،  يف   )7(

واملعاقبة والنظائر: »… اأََرنَّت …« حتريف.

)البيت(.  ثور:  بن  حميد  قول  ومنه  وُمْكَلٌع،  َكِلٌع  اإِناٌء  يقال:  الَو�َصِخ،  تراُكمُ  »والَكَلُع  ّي: 
ّ
املعر العالء  اأبو  وقال   
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:
)1(

وفي المعاني الكبير )599(

ـــــُه اأُمَّ عــــاَر�ــــصَ  ـــيُّ  ـــِع بْ ـــرِّ ال ـــُل  ـــَحـــَم ال اإِذا  الَفداِفُد)2)11.  ــنَّ  ــِح تَ ــى  ــتَّ َح َوَكـــــَرى  ــــَدْت  َع

ــًة ــاَع ــش ـــِل � ـــْي ـــلَّ ثْــــنــــاٍء ِمــــَن ال ـــْت ِبــــاأَ ـــاَم ـــَق َف الَخراِئُد)3)12.  ــاَم  ــن ــتَ َوا�ــشْ واِهـــي  الـــدَّ ــراَهــا  �ــشَ

ــُه ــاتُ ــشَ � َزاَل  مــا  ــــِن  ــــْي اأَْونَ ــــِذي  ِب ـــاَءْت  ـــج َف خاِلُد)4)13.  ُهــــَو  َهــــْل  ـــيـــَل:  ِق ـى  َحــتَـّ ــُر  تُــَعــمَّ

ـــيٍّ كــــــــاأَنَّ َدِويَّــــــــُه ـــِن ـــْئ ـــ�ـــشِ َوجــــــــــاَءْت ِب ـــــُد)5)14.  واِع ـــــرَّ ـــُه ال ـــْت ـــاَوبَ ــــُم َرْعــــــٍد ج ــــَرنُّ تَ

يعة:  ِْع. وهو ي�صف َقْعبًا« الف�صول والغايات: 64. والَقْعُب: الَقَدُح الكبي. وال�رسَّ ال�صواعد: جماري اللََّبِ يف ال�رسَّ

ْتُه: اأَْنَزَلْتُه عليه َر�صا�صًا. وقوله: بالأكف،  واعُد اللََّبَ على الَقْعِب، َوَر�صَّ
َّ

ت ال�ص َمْوِرُد ال�صاربة، ا�صتعارها للَقْعب. واأََر�صَّ

يعة؛ لأَّنه ُم�ْصَتّق  وف: مكروه، َتعاُفه النف�ص، وكان القيا�ُص اأن يقول: وجاءت مَبِعيِف ال�رسَّ
ُ
اأي بَحْلب الأكّف. وَمْعي

من الفعل الأَْجَوف: عاَف َيِعيُف وَيَعاف، ولكّنه جاء به على ُلَغِة متيم، وله نظائر؛ انظر اخل�صائ�ص 260/1، واملمتع 

يف الت�رسيف 460/2.

عن   14 والبيَت   ،325 احلّفاظ  كنز  عن  برتتيبه   12 البيَت  ْفت  اأَ�صَ واإنا  الكبي،  املعاين  يف  و14   12 البيتان  يرد  ل   )1(

َعه هاهنا َظّنًا. ْرُت مو�صِ تهذيب اللغة 12/ 68، وقدَّ

يف املق�صور واملمدود لبن ال�صكيت، والّتقفية يف اللغة، واملخ�ص�ص، والل�صان: »واإذا اجَلَمل …« ت�صحيف. ويف   )2(

تهذيب اللغة، واملخ�ص�ص، والل�صان، والتاج: »… الفراقد« حتريف.

ٌْب من الَعْدو، كاأنَّ الذي يعدوه ينزو نزواً. وقال ابُن  بيع. والَوَكرى: �رسَ
َّ
بعي: اخَلروف الذي ُنِتج يف الر

ِّ
واحَلَمل الر  

 تنزع اخِلْلف 
َّ
ّدة النَّْزو - ُثم  �صِ

ُ
ى - والَوَكر

َ
َعها َعَدْت هذه املراأة َوَكر ه ِلَيْ�صَ مَّ

قتيبة �صارحًا: »يقول: اإِذا َعاَر�َص احَلَمُل اأُ

ِمن فِم احَلَمل، وي�صتّد َعْدُوها حّتى ت�صمع لالأَر�ص َحنينًا. والَفداِفد: واحدها َفْدَفد، ولي�ص هو بال�صلب ول الّلنيِّ من 

ْع. الأر�ص« املعاين الكبي: 599، واخِلْلف: ال�رسَّ

ة. والدواهي: جمع الداهية، وهي املراأَة فيها  رتِّ
َ

ْوت املَُت�ص ة، واخلاِف�صة ال�صَّ
َّ
اخلرائد: جمع اخَلريدة، وهي املراأة احَلِيي  )3(

ْت  الّدهاء والب�رس يف الأمور. وقال التربيزّي �صارحًا: »وقوُله: قامت باأثناٍء من الليل، وهو جمع ِثْنٍي، يريد بعَدما َم�صَ

قطعٌة ِمن الّليل. �رساها: �صار فيها. وا�صتناَم: مبعنى نام. يعني اأنَّ هذه املراأة تقوم بالليل فَتم�صي يف َعَمِل ما تريُده يف 

َهر« كنز احلفاظ: 325.
َّ

ور على العمل وال�ص
ُ
ب ات؛ ُيريد اأََنها �صَ

ّ
الأَوقات التي تنام فيها احَلِيي

اإ�صالح  تهذيب  ويف  »وجاء…«.  الغفران:  ر�صالة  ويف  …«؛  »وجاءت  املنطق:  اإ�صالح  وتهذيب  احليوان،  يف   )4(

املعاين  …« ت�صحيف. ويف   
َ
ر �َصاأُْنُه وُعمِّ …«؛ ويف ر�صالة الغفران: »… اأُْعرِبَ  ْهر  الدَّ ِمَن  �صاُته  املنطق: »… اأُْعرِبَ 

وان، وروايُة احليوان: 
َ
الكبي: »… قد ماتخالد« وهو�صاقٌط يف اأ�صل املعاين الكبي، وا�صتدركه نا�رُس الكتاب من احَلي

واب عن تهذيب اإ�صالح املنطق. ف فيما ا�صتدرك، واأَثبتُّ ال�صَّ
ّ
»َهْل ماَت خاِلُد« فحر

ر الفعَل )ما زال( وال�صمَي )هو( على املعنى،  والأَْون: الِعْدل. وال�ّصاة: الواحدُة من الَغَنم، للذكر والأنثى؛ ولذلك ذكَّ  

ُته دوَن اأْن 
ْ
�َص: تركُت عليه �صوَفه وَوَفر

ْ
ر( مراعاًة للَّفظ. واأَْعرَبُْت الَكب اأْي هو ِجْلُد َذَكٍر ل اأُنثى، واأنََّث الِفعَل )ُتَعمَّ

نا؛ اأَْي: �صارا كاأَنَُّهما ِعدلن« املعاين الكبي: 599. وَّ
ُخمَ َجْنباُه َحّتى اأَ ه. وقال ابن قتيبة: »َيْعِني َوْطبًا �صَ اأُُجزَّ

التاج  ب« 
َ

النَّ�ص َمْعُدول  ناِدر  »وهو  بيدي:  الزَّ وقال  اِئب، 
ّ
الر بِه  مُيَخ�ص  ٍن،  اأْ �صَ جلِد  من  ْخم  ال�صَّ  :

ّ
ْئِني ال�صِّ الَوْطُب   )5(

)�صاأّن(. والدوّي: ال�صوت، ك�صوت الرعد.
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ــا َه ــرَّ ــشَ ــ� ـــْحـــِت الـــلِّـــفـــاِف َف ــــْن تَ ـــُه ِم ـــْت ـــذاَق َف �َشاِنُد)1)15.  ـــالُن  ـــْي َم ـــــَو  َوْه ِمـــْنـــُه  ـــُر  ـــراِج َج

ــا ـــ ــه ــاأَنَّ ـــوٌد َك ـــي ــــْت لـَــــُه ِمــْنــهــا ُح ــــشَ ــــاأَْر� َف ــــــُد)2)16.  ــَت َواِت ــبُ ــْث ــتَ ــُص اأَْر�ـــشـــاهـــا ِل ــ� ــي ــالِط َم

ـــِت!- َوبَـــــاِدِري ـــَويْ ي -َه ـــدِّ ــا: ِج ــَه ــَل لَ ــي َوق الَمزاِبُد)3)17.  ــَع  ــمــي تَ اأَْن  ــاِم  ــم ــَح ال ِغـــنـــاَء 

ـــراَء َجـــْعـــَدٍة ـــْف ـــ�ـــشَ ـــِه ِب ـــي ـــراِق ـــْت تَ َفـــَغـــ�ـــشَّ ـــــــراِوُد)4)18.  ــا تُ ـــ ــه ــْن ــِه َوَع ــاِدي ــش ــ� ــا تُ ــهـــ ــْن ــَع َف

:
)5(

وفي ال�صعر وال�صعراء )392(

نَّـــُه َكـــاأَ ــى  ــتَّ َح ــْحــ�ــَص  ــَم ال ــَقــى  يُــ�ــشْ زاَل  ــمــا  َف ُمباَعُد)6)19.  ـــوُه  ـــبُ ـــشَ ـــ� اأَْغ ــــا�ــــصٍ  اأُن اأَجـــيـــُر 

ـــــداُه َكـــــاأَنَّـــــُه ـــــنَ ـــــشْ اُه َحــــتَّــــى اأَ� ـــــــــــزَّ َوَع َراِقُد)7)20.  ــْرِك  ــتُّ ال ــَن  ِم ُعــْلــُفــوٌف  ــْرِو  ــَف ال َعَلى   

ِء، ول َيِرد لفُظ )اللِّفاف( يف الل�صان والقامو�ص )لفف( 
ْ
ي اللِّفاف: ا�صم جن�ص، واحدُته اللِّفافة، وهي ما ُيَلّف على ال�صَّ  )1(

اب يف احَلْلق. وميالن: مائل؛ وانظر البيت: 22. و�صاِند:  ِة، وهي �صوُت ال�رسَّ
َ
َجر

ْ
: جمع اجَلر

ُ
بهذا املعنى. واجلراِجر

ِء.
ْ
ي َتِند اإِىل �صيٍء؛ تقول: �َصَنَد وا�ْصَتَنَد وَت�صاَنَد اإىل ال�صَّ

ْ
ُم�ص

ِء. 
ْ
ٍد، وهو كّل ما �َصَخ�َص ِمن نواحي ال�ّصي

ْ
م، والأَ�صل اأْن يتعّدى بنف�صِه. واحُليود: جمع َحي اُه بالالَّ َتْتُه؛ وعدَّ

َّ
اأَْر�َصْته: َثب  )2(

الأر�ص،  ها يف 
ْ
يَدْيها ورجَلي ُحيوَد  َتْت 

َ
اأَْثب »يريد:  �صارحًا:  قتيبة  ابن  وقال  الأر�ص.  الَوِتَد يف  ت 

ِّ
ُيْثب الذي  والواتد: 

ْخر« املعاين الكبي  تاها وَيداها. وامِلْلَط�ص: ِمْعَوٌل ُيَدّق بها ال�صَّ
َ
د لَئاّل مَييل. وُحيودها: َمراِفُقها وُركب دِّ وذلك اأّنها ُت�صَ

.599
يف اجليم: »فقاَل َلها … اأَو متيَع … …«؛ ويف ال�صعر وال�صعراء: »ُيقال لها … املَزايُد« ت�صحيف؛ ويف الّتقفية يف   )3(

اللغة: »وقلن لها …«.

َقُه. واأراَد بِغناِء احَلمام َوْقَته. 
َ
: عاَجَله وا�ْصَتب

َ
وهوى ال�صيُء: �صقط؛ وهوى الإن�صان: مات، يدعو عليها. وباَدَر الأَْمر  

املعاين  ِمْزَبد«  ة، واِحُدها 
َ
الأَ�ْصِقي َيُذوَب. واملَزاِبد:  اأَْن  َل 

ْ
َقب قائِك  �صِ َمْ�ِص  ا�رْسَعي يف  َلها:  قيَل  قتيبة: »اأَْي  ابُن  وقال 

الكبي: 599.

ها ُتعاِنيه …«.
ْ
َنه ِمنها … َعَلي

ْ
يف ر�صالة الغفران: »َرَمى َعي  )4(

قَّى النََّف�ص. وجعدة: غليظة غي رقيقة. وقال ابن  ْدر حيث َيرَتَ م احللق يف اأَعلى ال�صَّ ُقوٍة، وهي مقدَّ
ْ
والرّتاقي: جمع َتر  

اديِه: ُتداِريه وُتالِيُنه.  قاء« املعاين الكبي: 599. وُت�صَ
ِّ

رت فهو اأْد�َصمُ لها. يعني َفمَ ال�ص فَّ قتيبة: »�صفراء: ُزبدة، واإِذا ا�صْ

ه، وتَقا�صيه.
ُ
اِجر وُتراِوُده: ُتداِريِه. وُتعاِنيِه: ُت�صَ

ْفُته برتتيبه عن ر�صالة الغفران: 255. ل َيِرد البيت )29( يف ال�صعر وال�صعراء، واإّنا اأَ�صَ  )5(

املَْح�ص: الّلب اخلال�ص ل ُيخاِلطه ماٌء، حلواً كان اأو حام�صًا. يقول: عندما اْمَتالأَ ِمن املَْح�ِص َحَمالُه وَو�صعاُه جاِنبًا،   )6(

اَعد.
َ
كاأّنه اأَجٌي ُمب

َرُه حّتى ا�صتدار …«. ويف ال�صعر وال�صعراء: 
َّ
اه …«؛ ويف تهذيب اللغة، والل�صان، والتاج: »وَغر

ّ
يف اجليم: »وَغر  )7(

واَب عن اجليم وتهذيب اللغة الل�صان والتاج. تُّ ال�صّ
َ
و …« ت�صحيف، واأثب

ْ
»… على الَقر

قاِء 
ِّ

َر ال�ص
َّ
طنِي. وقال الأَْزَهِرّي: »وَغر

َ
ِلِثقله. والُعْلفوف: الب اإِ�صناده  وَعّزاه: َغَلباه، اأي املراأُة وزوُجها، اْجَتَمَعا على   

ال�ّصاة:  ك 
ْ

73 وَم�ص  :16 اللغة  الَوْطِب« تهذيب  َط حتَت  ُب�صِ َك �صاٍة 
ْ

ِو َم�ص
ْ
بالَفر اإِذا َمالأَُه، قال حميد: )البيت( يريد 
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ـــْت: ـــَم ـــَرنَّ تَ ـــُه  ـــْربَـــَعـــْت ـــتَ َوا�ـــشْ َدى  اأَ ــا  َفــَلــمَّ باِئُد)1)21.  اهللَ  َخــــاَل  ـــا  َم ٍء 
ْ
ـــي ـــشَ � ــــلُّ  ُك اأََل 

ــا َه ــرَّ ــ�ــشَ ـــَفـــاِف َف ـــُه ِمــــْن تَـــْحـــِت الـــلِّ ـــْت ـــَذاَق َف �َشاِنُد)2)22.  ـــــالآُن  َم ـــــَو  َوْه ـــُه  ـــْن ِم َجــــراِجــــُر 

ُه اأََمـــــــرَّ ـــي  ـــراِق ـــَع ال ـــِو  ـــْح نَ ــــْن  ِم ــــاَل  م اإِذا  ُمناِكُد)3)23.  ـــاٌن  ـــن ِع ـــُه  ـــْن ِم ــا  ـــ ــِره ــْح نَ اإِلـــــى 

ــــِه َفــيُــمــيــُلــُه ــــيِّ ــــى َوْحــــ�ــــشِ ــــَل ـــُل َع ـــي ـــم يَ ُمناِجُد)4)24.  ــــــراٌك  ِع ــا  ـــ ــه ــْن ِم ـــِه  ـــيِّ
ـــشِ ـــ� لإِنْ

ـــَرْت ـــشَ ـــ� ــهــا َواأَبْ ــْن ــُل َع ــْي ــلَّ ــى ال ــلَّ ــَج ــا تَ ــمَّ ــَل َف الأَباِعُد)5)25.  خو�ُص  ال�شُّ اللَّْيِل  ــَدِف  �ــشُ ــي  َوف

ٍة ـــــــرَّ ـــ�ـــصٍ َوِق ـــْح ــــي لَــــْيــــِل نَ بَـــهـــــــا ِف تَـــاأَوَّ باِئُد)6)26.  ــُل  ــْي ــلَّ َوال الَخ�ْشخا�ِص  ـــو  اأَبُ َخليلي 

ــا ــُدن ــري ـــْت: تُ ـــالَ ـــق ـــْم؛ َف ـــُك ـــي ـــيِّ َفــــقــــاَل: اأَُح ُمتَباِعُد)7)27.  بَــْيــنَــنــا  ــُب  ــْع �ــشَ ـــِد؟  بْ ـــزُّ ال ــى  ــَل َع

اُه. اُه: اأَْنَق�صَ
َّ
ِجْلُدها. وَغر

ال�صعر  به«  ور  لل�رسُّ َغنَّت  اأي  َْت؛  وترنَّ وزه. 
ْ
َتر حمَلْته  وا�صرتبَعْته:  َخرَث.  اأَْي  اأَدى،  »قوُله:  �صارحًا:  قتيبة  ابن  قال   )1(

ء: رفعُته لأَْعِرف ثقله.
ْ
ي وال�صعراء: 392؛ وُرْزُت ال�صَّ

َتُّه ِفيِهما كما ورد يف املعاين الكبي 599 وال�صعر وال�صعراء 
َت، فاأَْثب

ْ
ي
َ
ب الب َعنْيِ ُينا�صِ انظر �رسح البيت 15، وِكاَل املَْو�صِ  )2(

.392
ليب، وا�صتعارها للَوْطب فقاَل: »من َنْحِو  ْلو مع اأُخرى كال�صَّ ت على َفِم الدَّ

َّ
بة ُتَثب ُقوة وهي َخ�صَ

ْ
العراقي: جمع الَعر  )3(

َبط بِه َفمُ الَوْطِب 
ْ
َل الذي ُير

ْ
َل: �َصْد َفْتَله. واأَراد بالِعنان احَلب

ْ
 احَلب

َّ
ُه؛ واأََمر ُه: �َصدَّ

َّ
الَعراِقي« اأي من ِجَهِة َفِم الَوْطِب. واأََمر

ده. واملُناِكد: املُعا�رِس املُماِنع؛ ميَنُعه اأْن مييَل.
ِّ
�ِص الّذي يحِب�صه وُيَقي

َ
�ص ما فيه اأن يخرج، ت�صبيهًا له ِبعناِن الَفر

َ
وُيْحب

ه …«.
ِّ
زيُلُه لإِن�صي

ُ
يف خلق الإن�صان لثابت: »… َفي  )4(

 ذلك. واملناِجد: املقاِتل واملُِعني.
ُ

ي: الأَْي�رَس؛ وقيل عك�ص : الأمَين من كّل �صيء؛ والإْن�صِ
ّ
واجلانب الوح�صي  

 …« والأغاين:  الطوال،  ال�صبع  الق�صائد  �رسح  …«. ويف  ِح 
ْ
ب ال�صُّ َغَل�ِص  ْت ويف 

َ
واأَ�ْصَفر  …« الغفران:  ر�صالة  يف   )5(

�ِص الّليل …«.
َ
ح عنها … ويف َغب

ْ
ب ال�صُّ

ْلَمِة معًا، وذلك ما بني طلوع الفجر اإىل الإ�صفار. وقال ابن  ْوِء والظُّ ل: جمع �ُصْدَفة، وهي اختالُط ال�صَّ
ْ
و�ُصَدف اللَّي  

ِل« 
ْ
اللَّي واِد 

َ
ِل�ص َتراها  اأي ل  الأَباِعد؛  ال�صخو�ُص  الّليل  �ِص 

َ
َغب الَفْجر ويف  ُته، يقوُل: جاَء 

َّ
َبِقي الليل:  �ص 

َ
الأَنبارّي: »َغب

17 و18  البيتان  ال�صعر وال�صعراء  البيت يف  الليل. وورد بعد هذا  اآخر  77. والَغَل�ص: ظلمة  ال�صبع:  الق�صائد  �رسح 

ل بني ال�رّسط )فلما جتلى …( وجواِبه يف البيت التايل:  فحذفُتهما ُمراعيًا رواية املعاين الكبي، ولأَّن وجوَدهما َيْف�صِ

َبها…(. ) تاأوَّ

يف الأّيام والّليايل وال�ّصهور، ور�صالة الغفران: »… والليل بارد«.  )6(

، اأي الرَبْد. 
ّ
ة: ما اأ�صاَبك من الُقر

َّ
وتاأّوبها: جاَءها لياًل. والنَّْح�ص: الريح الباردة؛ وليٌل َنْح�ٌص: فيه غربة وريح. والِقر  

وباِئد: ذاهب.

يف ر�صالة الغفران: »َفقاَم ُي�صاِديها فقاَلْت ُتريُدين على الّزاِد �َصْكٌل … …«.   )7(

ق. وُي�صاِديها: ُيداريها.
ُّ
ْدُع والتََّفر ْعب: ال�صَّ وال�صَّ  
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لَــُه  َحــْمــَلــَقــْت  ــِجــحــي!  �ــشْ اأَ ــاًل،  ــْه َم ـــاَل:  ق اإِذا  الَمَراِوُد)1)28.  َعــَلــْيــهــا  تـَــْدُخـــْل  ـــْم  لَ ـــاَء  ـــَزْرق ِب

ـٍم ـــهـــا ِفــــي ُمــَلــتَـّ ـــْي َراأْ�ـــشِ ـــجـــاَج ـــــــاأَنَّ ِح َك الَمواِرُد)2)29.  ــُه  ــْت ــَق ــَل اأَْخ ـــْوٍن  َج ْخِر  ال�شَّ ِمــَن 

وفي ما اختلَفْت اأَلفاظه واتَّفقت معانيه )59(:

ــــــُه  ـــَن واأَنَـّ ـــزي ـــاِج ـــح ــــــــفُّ ال ـــــــــْوَل اأَُك َولَ ُد)3)30.  َعا�شِ  
ُّ
ــي ــَح ال ــــُه  َرابَ ْذ  اإِ َحــِظــراً  ـــَرى  يَ

ــاً ــف ــشُ ــْر� ــوَن ُك ــشُ ــ� ــْح ــاُء الـــَحـــيِّ يَ ــش ــ� لَـــَظـــلَّ ن الَق�شاِئُد)4)31.  ــا  ــَه ــَحــْت اأَْو�ــشَ ــظــاٍم  ِع ُروؤُو�ـــــصِ 

ع )45(: وفي الُمَلمَّ

ــــَن ِرْفــــــــَدُه ــــي ــــَوفِّ ـــاً يُ ـــن ـــي ـــا ِع ـــه َوجــــــــاَء ِب ــــُد)5)32.  واِف ــــرَّ ــاُت ال ــي ــاِل ــم ــا ال ـــ ــه ــْن ثَـــنـــاًء َوِم

• • •

(17(

:
)6(

في القت�صاب )3: 292(

يف ر�صالة الغفران: »… … مَلََحْت َلُه ِبَزْرقاء … …«.  )1(

ت �صديداً. 
ْ
ها وَنَظر

ْ
َني

ْ
ن الَعْفو. وَحْمَلَقْت: َفَتَحْت َعي

ْ
ني منه؛ والإِ�صجاح اأي�صًا: ُح�ص

ِّ
لي ِمْن ُخُلِقك َوَلي اأَ�ْصِجحي: �َصهِّ  

َود، وهو امِليُل الذي ُيْكَتَحُل ِبه.
ْ
وُزرقة العيَننْيِ كنايٌة َعِن اللُّوؤِْم. واملَراِود: َجْمُع امِلر

َقْتُه …«. يف خلق الإن�صان لثابت، وكنز احلّفاظ، والّل�صان: »… يف ُمَثلَّم … … َخلَّ  )2(

َننْي. واملَُثلَّم: الذي 
ْ
فاِن على الَعي ُْب. وقال الّتربيزّي �صارحًا: »احِلجاجان: َعْظماِن ُم�رْسِ : ال�رسَّ َّب، واللَّْتمُ واملَُلتَّم: املُ�رسَ  

ق، واأراَد باملوارد يف 
ُ
ر ْتُه. واملَواِرد: الطُّ

َ
. واجَلْون: الأ�صود، ويكون الأبي�ص، وهو من الأ�صداد. وَخلَّقته: َملَّ�ص قد ُك�رسِّ

ها 
ْ
َني

ْ
 َعي

ْ
ُة الِعظام، وجعل ِحجاَجي

َ
ْلب اَد. و�صف امراأًة بِغَلِظ اخَلْلِق واجَلفاِء واأنَّها َتْخُدم، وعنى اأَنَّها �صُ ع الُورَّ هذا املَْو�صِ

خرة !« كنز احلفاظ: 325. يف �صالبة ال�صَّ

، قال حميد 
َ
قاَل الأ�صمعي: »ُيقال جاَءْت �صوابُق اخليل فدخلت احلظيَة، والكنيَف، ودخَلِت الُعنََّة، ودخلت احَلِظر  )3(

د: املا�صي اإىِل جانب دابة. ابن ثور: )البيتني(« ما اختلفت األفاظه واّتفقت معانيه: 59. والعا�صِ

ْ معنى البيت. نيَّ
َ
ول اأََتب  

يف تهذيب الّلغة، والل�صان، والتاج: »فظل …« حتريف.  )4(

، اأّي ظهر. والَق�صائد: َجْمُع الَق�صيد، وهي الَع�صا. َح الَعْظمُ تها حتَّى َو�صَ �ُصف: القطن. واأَْو�صحتها: �َصجَّ
ْ
والُكر  

واِفد: الأَقداح، 
َّ
ناء، واجلمُع ِعنٌي؛ قال حميد بن ثور: )البيت( الر

ْ
قال النَُّمرّي: »اإِذا كانت النعجُة �صوداَء الِعيَنِة فهي َعي  )5(

ع: 45؛ والِعيَنُة: ما حول العني. واملاليات: جمع املاِلية، وهي الّناقة  « املَُلمَّ واِحُدها ِرْفد. وُيقال: الِعنُي الكباُر الأَْعنُيِ

التي مَتُْلو يف �صِيها؛ اأي ت�صُي �صياً �صديداً.

4 عن  والبيت   ،617 الإي�صاح  �صواهد  برتتيبه عن �رسح   3 البيت  اأ�صفت  واإنا  القت�صاب،  3 و4 يف  البيتان  يرد  ل   )6(

�رسح اأدب الكاتب 322.
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ــَجــْت ــ�ــشَّ ــفــيــنــِة نَ ــهــا كــالــ�ــشَّ ــن ـــْهـــبـــاَء ِم َو�ـــشَ َعديُدَها)1)1.  ــْهــراً  �ــشَ زاَد  َحــتَّــى  ــْوَل  ــَح ال ــِه  ب

ـــًة ـــفَّ ِل اأَ ــهــا  ــْن ِم ــِب  ــْل ــُق ال ِمـــْثـــِل  ُدوَن  َطـــــَوْت  تَ�ْشتَجيُدَها)2)2.  ـــٍة  ـــْرَك ِب ِمــــْن  ـــــٍة  ـــــاأَْرِديَ َك

ــوا ــبُ ــجَّ ــَع ـــِريِّ تَ ـــاِب ـــ�ـــشَّ َفــــجــــاَءْت ِبـــِمـــْثـــِل ال �ُشُهوُدَها)3)3.  ــُه  ــْن َع ـــفَّ  َج ــا  م ـــَرى  والـــثَّ ـــُه  لَ

ــــًة ــــيَّ ــــِب ـــري اأَْرَح ـــتَ ـــْم ــاً يَ ــع ــي ــن ــشَ َفـــ�ـــشـــاَف � ُجوُدَها)4)4.  الــُخــوَر  ا�ْشتَْفَرَغ  ما  اإِذا  َمــُكــوداً 

ـــّمـــا اأَتَــــــى عـــامـــاِن بَـــْعـــَد انْــِفــ�ــشــاِلــِه ـــَل َف يَُروُدَها)5)5.  ــاً  ِدمــاث ــى  ــْولَ ــَل َواْح ــْرِع  الــ�ــشَّ ــِن  َع

ويف  …«؛  »لأَْدماُء  والل�صان:  اللغة،  تهذيب  ويف  …«؛  ْهباُء  »َل�صَ لل�رسق�صطي:  والأفعال   ،70 الإبل  كتاب  يف   )1(

الطوال:  ال�صبع  الق�صائد  �رسح  ويف  …«؛  »َواأَدماء  الأ�صياء:  اأ�صماء  معرفة  يف  والتلخي�ص  ال�صعر،  نقد  يف  ف  املُْن�صِ

والل�صان:  اللغة  تهذيب  اإِل  البيت  م�صادر  �َصائر  ويف   ،»… احَلْمَل  به  »… اأبَلَغْت  الفاخر:  ويف   .»… »وحمراء 

»… به احلمل…«.

هها بال�صفينة يف ِعَظم َخْلِقها. والّتن�صيج: 
ّ
 �صارحًا: »ال�صهباء: الناقة التي فيها حمرة وبيا�ص … و�صب

ّ
وقال البطليو�صي  

ابُن  وقال   .292/3 القت�صاب  البنية«  حمكم  اخللقة  قويَّ  الولد  فيجيء  املعهودة،  حملها  مّدة  على  اأيامًا  تزيد  اأَن 

يعني   ]32  :38 ]�ص   { وعز:{ جّل  كقولِه  مذكوٍر،  لغي   
َ
ِمر ُت�صْ اأْن  الخت�صار  قتيبة:»ومن 

تاأويل  اأَراَد: و�صهباَء من الإِبل«  ل ق�صيدة: )البيت(  اأوَّ … … قال حميد بن ثور  ها قبَل ذلك 
ْ
ال�ّصم�ص، ول َيذُكر

م�صكل القراآن: 226. وال�صمي يف قوله: »به« عائد اإىل ولدها.

ة: ما يلتّف فيِه الوَلُد  َهُه به يف َبيا�ِص لونه َوَتثِّنيِه يف بطن اأّمه. والأَِلفَّ
َّ
وار من الف�صة، �صب

ِّ
)2(  قال البطليو�صي: »الُقْلب: ال�ص

ِحِم. وبِركة: مو�صع« القت�صاب 292/3.
َّ
يف الر

يف املخ�ص�ص: ».. ما خّف عنه..« ونبه على رواية: »ما جف«. ويف العني، وتهذيب اللغة، وال�صحاح: ».. ما   )3(

جف عنها..«. 

وال�صابرّي: ثوب رقيق جيد حمكم الن�صج. وال�صهود: جمع �صاهد، وهو ماّدة تخرج على راأ�ص املولود كاأنها ماط؛   

ٍد: »عن اأبي 
ْ
ي
َ
لى: هو اجللدة التي يكون فيها الولد؛ قال اأبو ُعب

َّ
ْو�صًلى، وال�ص ويقال: هو اآثار مو�صع َمْنِتِجها ِمن َدٍم اأَ

 هو ال�ّصهود، واحدها �صاهد، واأن�صد للهذيل )كذا(: )البيت( 
ّ
عمٍرو … … قال: والذي يخرج على راأ�ص ال�صبي

ّقِة 
ِّ
الر يف  ابريِّ 

ّ
ال�ص الثَّْوِب  مبثِل  الناقُة  »جاَءِت  ّي: 

ّ
بر ابن  وقال   .387 - 386 امل�صنف  الغريب  الأغرا�ُص«  وهي 

ِنه وَن�صاَعِة َلْوِنه« �رسح �صواهد الإي�صاح: 
ْ

�ص �َص، وهو الذي يكون على الولد، َفَعِجبوا حِلُ
ْ
يا�ِص؛ يعني الِغر

َ
ِن والب

ْ
واحُل�ص

.617
ُعِلف. وميرتي:  قد  اأي م�صنوع  ال�صيف. و�صنيع:  اأتى عليه  اَف:  الناقة. و�صَ َوَلَد  �صارحًا: »ي�صف  قال اجلواليقي   )4(

 ِمن َهْمدان. واملَكود: الناقة التي دام َغْزُرها. واخُلور: الِغزار، 
ّ
ة: من�صوبة اإىل اأرحب، وهو َحي

ّ
ه. واأرحبي يرت�صع اأمَّ

الواحدة َخّوارة. وُجوُدها: ما جتود به من لبنها عند احللب والرت�صاع: يقول: اإذا انقطع لب الِغزار دام َلَبُ هذه 

الناقة« �رسح اأدب الكاتب: 322.

ه.  مِّ
اأُ َعن  انف�صل  اأِن  بعد  اأي  ال�رسع،  عن  انف�صاِلِه  بعد  َكُماَل  و�صتاءان  �صيفان  اأي  عامان،  »قوله:  اجلواليقي:  قال   )5(

نة؛ اأي: ملّا طاَب له املرعى رماُه املُماِري« �رسح اأدب الكاتب: 
ِّ
هلة الّلي

ّ
واْحَلْوىَل: اأي ا�ْصَتْحلى. والّدماُث: الأَر�ص ال�ص

فيها ويجيء  وُدها: يذهب 
ُ
… وَير الّلنيِّ  ْهل 

َّ
ال�ص ماث: جمع َدميث، وهو املكان  ال�صيايف: »… والدِّ 223 وقال 

عة. واحلوىل: مبعنى ا�صَتْحلى؛ يريد اأنه ا�صتحلى اأْن يرعى املرعى 
ّ

يرعى؛ واأراد: يروُد فيها، فجعله مفعوًل على ال�ص
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ــِه ــنِّ ــشِ ــــــْوَق � ـــاِري بـــالـّــِتـــي َف ـــم ـــُم ــــــاُه ال َرم يَِزيُدَها)1)6.  ثَـــــالٍث  ــا  ــي ــْل ُع لـــــى  اإِ ــنٍّ  ِبــ�ــشِ

وفي تهذيب اللغة )4: 228(:

ـــَرْحـــلـــي َكــــاأَنَّــــُه ــُفــوحــاً ِل ـــــُت َمــ�ــشْ بْ ـــــرَّ َوَق ُعوُدَها)2)7.  َو�شَ َقــْيــداُمــَهــا  ــٍع  ــَل ــشِ � َقــــَرا 

وفي غريب الحديث لبن قتيبة )1: 484(:

ــَعــْت ـــداُت وُقــطِّ ـــاِف ـــح ــا ال ــاي ــط ــَم ــــُه ال َفــــَدتْ ُجلوُدَها)3)8.  الإِكـــــــاِم  َدوَن  ــــُه  لَ ـــاًل  ـــع ِن

وفي �صرح ديوان كعب بن زهير )117(:

ــٍة ــَع ــصِ َرْف ــ� ــالأَْم ــْوَط ب ــشَّ ــ� َوُكـــْنـــُت َرَفـــْعـــُت ال َكوؤُوُدَها)4)9.  ــــالأَبَّ  اتْ َحــتَّــى  حــا  ــرَّ ال ِبــَجــْنــِب 

وِمــْحــَجــنــي ِقـــراِبـــي  ِفـــي  ــي  ــْوِط ــشَ � زاَل  ــمــا  َف ــُه فــي َعـــُرو�ـــصٍ اأَُذوُدَهــــــا)5)10.  ــْن ـــُت ِم ـــاِزلْ وَم

الذي يف هذه الدماث« �رسح اأبيات �صيبويه 365/2.

يف �رسح اأدب الكاتب: »بالذي قوف �صنه …«.  )1(

ي يف �صنه؛ اأي ي�صّك فيه، فيزيد فوق �صّنه �صّنًا  وقال اجلواليقي: »اأي ملّا طاب له املرعى رماه املُماري، وهو الذي مَيرَْتِ  

َخِمه«. �رسح اأدب الكاتب: 323؛ واحِلّق من  ه ابَن ثالِث �صنني، واإذا كان ِحّقًا ُظنَّ اأَنَُّه َرباٌع لِعَظِمه و�صِ ُعدُّ
َ
اأخرى في

الإبل: الداخُل ال�صنَة الرابعة؛ والرباع منها: الذي دخل يف ال�صنة ال�صابعة.

يف اجليم:   )2(

ــُه ــاأَنَّ َك لوِع  ال�صُّ ــُفــوَح 
ْ

َمــ�ــص ْبــُت 
َّ
ــعــيــُدَهــاوَقــر ــا َو�ــصَ ــَه ــُدوُم

ْ
ــي ــٍع َق ــَل ا �ــصِ

َ
ـــر َق

ي�صفح يف  مف�صوح،  مبعنى  ال�صلوع  فوح 
ْ

َم�ص الأزهري: »وجمل  وقال   .»… … َمْف�صوحًا  بت 
َّ
»فقر التاج:  ويف   

للبعي.  َكب 
ْ
َمر ْحل: 

َّ
والر ِقها. 

ِّ
ي ب�صَ ول  ها  ِبَكزِّ لي�ص  ال�صلوع:  وم�صفوح   .328  /4 اللغة  تهذيب  �صفحًا«  الأر�ص 

عود اجلبل: العقبة  م عنه. و�صَ ُدوُمه: اأنٌف َيَتقدَّ
ْ
ل وَقي

َ
دام اجَلب

ْ
ل املُْنَفِرد، ُموؤَنَّث. وَقي

ْ
ي
َ
َلع: اجُلب ها؛ وال�صِّ

ُ
َلٍع: َظْهر ا �صِ

َ
وَقر

عيد: الطريق. ال�ّصاّقة فيه. وال�صّ

باملبني  يكون  اأْن  يقت�صي  واملعنى  للمعلوم،  باملبني   »… َعْت  وَقطَّ  …« والأ�صا�ص:  قتيبة،  لبن  احلديث  غريب  يف   )3(

للمجهول.

ع. والإكام: جمع الأََكمة، وهي املكان الغليظ املرتفع َعّما َحْوَله  ها، اأْي ُت�رْسِ ِفُد يف �َصْيِ واحلافداُت من الإبل: التي حَتْ  

كالرابية.

ْوب … ملا اتالأّب …« حتريف. يف معجم البلدان: »… رفعت ال�صَّ  )4(

 : يدان، عن ميني الطريق من اليمامة اإىلالب�رسة؛ معجم البلدان )رحا(. واتالأَبَّ
ِّ

ٍل بني كاظمة وال�ص
َ
حا هنا: ا�صم َجب

َّ
والر  

َد وا�ْصَتقاَم. والَكوؤُود: ال�صعب ال�صاّق.
َ
ر اطَّ

يف اإي�صاح �صواهد الإي�صاح: »وما زال …«.  )5(

ة  ه ِجراٍب من جلٍد ي�صع الراكُب فيِه �صيَفه بغمِده، و�َصْوَطه، وع�صاُه، واأَداَتُه. وامِلْحَجن: الع�صا املُْعَوجَّ
ْ
ب والِقراب: �صِ  

ُتها. واأَذوُدها:  َتْحِكم ريا�صَ
ْ

ْت قلياًل ول َت�ص �صَ �ْص، اأو التي ُروِّ
َ
اأْ�ص. ومنه: اأَْي ِمن َبعيي. والَعرو�ص: الناقة التي ل ُتر

َّ
الر
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اء(:
ّ
وفي معجم ما ا�صتعجم )الغر

ـــْت �ـــشَ ـــَم َعـــرَّ ـــي ـــاح ا اأَق ـــــرَّ ـــُم ِمــــْن َغ ـــحِّ ـــَق يُ ُحيوُدهـا)1)11.  ــدوٍد  ــشُ � ذي  ــٍل  ــْي لَ ــَت  ــْح تَ ـــُه  لَ

وفي تهذيب اللغة )12: 105(:

ــْت  ــَخــ�ــشَ ــِن اأَ�ــشْ يْ ــدَّ ــشَ ــَن � ــْي ــــْدٌح بَ ــَل ِق ــَق ــْل ــَق تَ يُريُدَها)2)12.  ل  ِوْجــــَهــــًة  َراٍم  ــــفُّ  َك ــــُه  لَ

وفي معجم ما ا�صتعجم )ُكاّلن(:

ـــا ـــَه ـــاً كـــاأَنَّ ـــّم ـــشُ َن � ـــــــالَّ ـــــْن ُك ـــــصَ ِم ـــــ� َواآنَ بُروُدَها)3)13.  ِبــيــ�ــٌص  ــاَن  ــ�ــشّ َغ ـــْن  ِم ـــُب  ـــي اأَراِك

�ص(:
ْ
ي
َ
وفي معجم ما ا�صتعجم )ُحب

ـــمـــا ـــاأَنَّ ـــاِء َك ـــب ـــظِّ ــــالََّن ال ُحـــبـَــْيـــ�ـــشـــاً َفــــ�ــــشُ يَُجوُدهـا)4)14.  الــُهــ�ــشــوُم  ــَك  ــْل ِت ــــَرٍد  بَ ــى  ــَل َع

• • •

(18(

في محا�صرات الأدباء )2: 618(:

َبه اليوَم« جمال�ص ثعلب 314/1. ِ َب فَكفايِن اأَْن اأَ�رسْ ْبُته بالأَْم�ِص، فكاأنَّه تاأدَّ َ اأَ�صوُقها واأَْدَفُعَها؛ قال َثْعلب: »�رسَ

يف  ترد  ول  اأُقحومة،  جمع  والأقاحيم:  َرِويَّة.  بال  فجاأًَة  فيه  ه  بنف�صِ رمى  تقحيمًا:  ع  واملَْو�صِ  
َ
الأَْمر مَ  َقحَّ  )1(

والُقَحم:  ُه، 
ُ
م�صاِعب ريق  الطَّ واملَْهَلكة،وُقَحمُ  ال�صيء،  يف  القتحام  وهي  الُقْحمة،  فيها  وورد  اللغة،  كتب 

بني  ديار  يف  مو�صع  ا�صمُ  اء: 
ّ
والَغر )قحم(.  والقامو�ص  الل�صان  انظر  اأََحٍد؛  كلُّ  ها 

ُ
يرَكب ل  اّلتي  الِعظام  الأُمور 

وقال   …  … ع  َمْو�صِ َفْعالء:  وزن  على   … اء: 
ّ
»الَغر البكري:  وقال  )الغراء(،  البلدان  معجم  بنجد؛  اأ�صد 

 

ٍء. وكل ما َنَتاأَ فهو 
ْ
ْلَمة؛ لأّنها ت�صّد كّل �َصي دود: الظُّ

ُّ
ع اآخر. وال�ص ى اأو مو�صِ

َّ
َُه: )البيت( وَلَعلَّه ُقر حميد بن ثور، َفَق�رسَ

اء(.
ّ
ٌد« معجم ما ا�صتعجم )الغر

ْ
َحي

يف اأ�صا�ص البالغة: »َتَغْلَغل �َصْهٌم … … به َكفُّ …«.  )2(

. دٌّ ل، الواحد �صَ
َ
ان: ناِحيتا اجَلب دَّ ل. وال�صَّ َل اأَن ُيرا�ص وُيْن�صَ

ْ
ْهم َقب

َّ
َك. والِقْدح: ال�ص

َّ
ر وَتَقْلَقَل: حَتَ  

راِكبي  جماَعُة  وهو  الأُركوب،  جمع  والأراكيب:   .
ّ
اأَ�َصم ُدها 

َ
ُمْفر املرتفعة،  اجلبال   :

ّ
م وال�صُّ  .َ اأَْب�رسَ  ،

َ
اآَن�ص  )3(

قال  اأر�ٍص،  ا�صم  ن:  »ُكالَّ البكري:  وقال  البلدان،  معجم  يف  ياقوت  يذكره  ل  مو�صع  وُكالَّن:   الإبل. 

ْت ِمَن الثلج« معجم ما ا�صتعجم )ُكالَّن(. َ�صَّ
حميد بن ثور: )البيت( اأراَد اأنَّ ِجباَل هذه الأَر�ص قِد اْبي

ن: مو�صع بني الب�رسة واليمامة، قال البكري: »ومنهم َمْن  الَّ
ُّ

�ص: ا�صم واٍد؛ معجم ما ا�صتعجم )حبي�ص(. وال�ص
ْ
ي
َ
ُحب  )4(

اّلن(. 
ُّ

له … وقد اأ�صافه حميد بن ثور اإىل الظباء، وقال: )البيت(:« معجم ما ا�صتعجم )ال�ص وَّ
الن، بك�رس اأَ

ِّ
يقول: ال�ص

َه 
َّ
ٌد َيُجود تلَك الُه�صوَم، َفَقَلَب؛ �صب

َ
ا َبر نَّ والُه�صوم: جمع َه�ْصٍم وهو ما تَطاَمَن من الأر�ص، وقال البكري: »اأَراَد: كاأَ

�رُسَْعَة بعيه ِبَجْوِد املََطِر« معجم ما ا�صتعجم )حبي�ص(.
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ِبــهـــــا ـــُل  ـــي ـــّدل ال يَـــتَـــَخـــّطـــاهـــا  ل  ـــاُء  ـــه ـــْي تَ َمْعُقوُد)1)1.  بـــالـــنَّـــْجـــِم  ونـــــاِظـــــُرُه  اإِلَّ 

• • •

(19(

:
)2(

ن )2: 292(
ْ
في حما�صة الخالديَّي

ــــنَــــُة مــاِلــٍك ـــْت ِمـــراآتَـــهـــــــا ابْ ـــَم ـــَل ـــْد َظ ـــَق لَ َدا)3)1.  تُــــَجــــدَّ اأَلَّ  الــــِمــــْراآَة  َلَمـــــِت  ــا  ــم ِب

ـــا ُغــ�ــشــونــاً َكـــاأَنَّـــهـــا ـــَه يْ ـــدَّ ـــَخ اأََرتْــــهـــــــــا ِب َفْدَفَدا)4)2.  ــَن  ــاَدْف �ــشَ ــْلــِح  الــطَّ ُغ�شوِن  َمــَجــرُّ 

ــَرُه ــْي َغ ــُف  ــاِري ــط ــَغ ال تَــْبــغــي  ــراً  ــِج ــْح َم راأَْت  َعَدا)5)3.  َفاأَ�شْ ـــداراً  ـــِح انْ اإِلَّ  اأَبَــــى  ـــْرعـــاً  َوَف

نَّـــَهـــا ــاٍت َكـــاأَ ــش ــ� ــاِخ ــشَ ـــْوٍء � ـــشَ ــــنــــاَن � َواأَ�ــــشْ َدا)6)4.  تَبَدَّ ــــْد  َق ـــاِرٌح  ـــش � اأُنــــا�ــــصٍ  ـــواُم  ـــشَ �

تَــتَــابَــَعــْت ُحــــْدبــــاً  نَّ  اأَ ـــــْول  لَ ـــُم  ـــشِ ـــ� ـــاأُْق َف َدا)7)5.  ُمَطرَّ ـــٍن  ـــَديْ ِب ـــــــَرْح  اأَبْ ـــــْم  َولَ  
َّ
َعـــَلـــي

ــا ــهـــ ــابَ ــي ـــــــاأَنَّ ِث لـَـــزاَحــــْمــــُت ِمـــْكـــ�ـــشـــاًل َك ـــــَدا)8)6.  ـــــيَ ْغ
ــِة اأَ ــَل ــي ــم ــَخ ــال ـــنُّ َغــــــزاًل ِب ـــِج تُ

التيهاء: املَفاَزُة ل عالَمة فيها ُيْهَتَدى بها. وتخّطاها. جتاَوَزها. يريد اأنَّه ل عالمة للدليِل يف تلك ال�صحراء اإّل جنومها.  )1(

قال التربيزي: »قال حميد بن ثور، وكانت امراأته اأ�صابت مراآة، وهي عجوز، فنظرت يف وجهها، وهي تظن اأنها   )2(

)الأبيات(«  مثاًل:  ! فذهبت  اأهُلِك  األقاِك  ما  ل�رسٍّ  بها وقالت:  اأ�صمط؛ فرمت  قبيح، و�صعر  فاإذا وجه  �صبابها؛  على 

تهذيب اإ�صالح املنطق: 214.

قوِل  ِمن  ْدها  َيْع�صُ ملا  املنطق  اإ�صالح  تهذيب  روايَة  واأثبتُّ  دا« 
َّ
ر حُمَ بان   … ماِلٍك  اأمُّ   …« اخلالديني:  َحما�صة  يف   )3(

العباب   »)7-5 )الأبيات:  ويهجوها:  مالك  اْبَنَة  امراأَته  يخاطب  عنه  اهلل  ر�صي  َثْور  بن  حميد  »قال  غايّن:  ال�صَّ

.171/1
ْلح …« ويف َحما�صة اخلالديَّنْي: »… ما ُذْقَن َفْدَفدا« حتريف، واأثبتُّ   الطَّ

ّ
ي  ِع�صِ

ّ
ر يف تهذيب اإ�صالح املنطق: »… جَمَ  )4(

ْلح: �رسب من  اجِلْلِد وغِيه. والطَّ التََّثنِّي يف  ن، وهو  الَغ�صْ اإ�صالح املنطق. والغ�صون: جمع  ال�صواب عن تهذيب 

ال�صجر. والَفْدَفد: الأر�ص امل�صتوية.

اأي�صًا: العني.  اأحاَط بالعني من َعْظٍم؛ واملَْحِجر  د، وال�صاّب. واملَْحِجر: ما 
ِّ
الِغْطِريف، وهو ال�صي الغطاريف: جمع   )5(

َعر. ع: ال�صَّ
ْ
ل: ارتقى ُم�رِسفًا، واأَ�صعد يف الوادي: اْنَحَدر فيه. والَفر

َ
َعد يف اجَلب �صْ

واأَ

ُء اإَِذا اْرَتَفع، اأو ُهَو من قولهم: �َصَخ�ص من بلٍد اإىل بلٍد اإذا 
ْ
ي َتِفعاٌت؛ من قولهم: �َصَخ�َص ال�صَّ

ْ
اأَ�صناٌن �صاخ�صاٌت: اأي ُمر  )6(

وام: الإبل والأغنام اإذا ذهبت ت�صوم، اأي ترعى.
َّ

ذهب. وال�ص

احُلْدُب: َجْمُع احَلدباء، وهي ال�صنة املُْجِدبة.  )7(

ّن: ت�صرت. واخلميلة: املو�صع الكثي ال�صجر.  مة الثقيلة الأرداف التي ل تكاد ترَبح من جمل�صها. وجُتِ امِلك�صال: املَُنعَّ  )8(

والأغيد: الناعم املتثنِّي من اللِّني.
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وفي الأَفعال لل�صرق�صطي )4: 207(:

ـــَرْت ـــاَك بَ ــَة  ــئَ ــي ــن ــَم ال ــــْرِت  ــــاَك بَ ــــــِت  اأَنْ اإِذا  ـــــِمـــــَدا)1)7.  ـــراٍن َواإِثْ ـــف ــا ِمــــْن َزع ــه ـــداكـــاً لَ َم

• • •

(20(

:
)2(

في �صرح ديوان الحما�صة للتبريزي )4: 250(

ــٍد ُمــَحــمَّ اأُمُّ  ـــْخـــِل  ـــالـــبُ ِب اأََمـــــــــَرْت  لَـــَقـــْد  اأَْحَمَدا)3)1.  البُْخِل  َعَلى  ُحثِّي  لَها:  َفُقْلُت 

ــــاَدًة ــَي ع ــشِ ــ� ــْف ْدُت نَ ـــــــوَّ ـــــــُروؤٌ َع ــــاإِنِّــــي اْم َف َدا)4)2.  تََعوَّ ــا  م ــى  ــَل َع جـــاٍر  ـــــِرٍئ  اْم َوُكـــــلُّ 

ــْيــٌب َواأَْقــبَــَلــْت ـــصِ �ــشَ اأْ� ـــرَّ ـــدا ِفــي ال اأَِحـــيـــَن بَ َوَموَحَدا)5)3.   
ً
ــى ــن ــْث َم ـــالَن  ـــْي َع بَــنُــو   

َّ
اإِلَـــــي

يف اإِ�صالح املنطق، والتقفية يف اللغة، وال�صحاح، وامل�صوف املعلم، ومعجم الأدباء، والل�صان، والتاج )مناأ(: »اإذا   )1(

اأَْنَت باكرَت … …«.

ب به 
َّ
يب. والزعفران: نباٌت ُيَتَطي َحق عليه الطِّ

ْ
 الذي ُي�ص

ُ
واملَنيئة: امِلْدَبغة، واجِلْلد ما داَم يف الدباغ. واملَداُك: احَلَجر  

غ. والإثمد: حجر ُيَدّق وُيكَتَحل به.
َ
َطب وُي�صْ

ب الأبيات اإىل حميد بن ثور الهاليل، واإىل يزيد بن اجلهم الهاليل؛ وانظر التخريج.
َ

ُتْن�ص  )2(

ه املرزوقي والتربيزي يف �رسحهما على احلما�صة على رواية: »… على 
ّ
يف معجم الأدباء: »… اأجمدا« باجليم. ونب  )3(

اجلود …«.

ْتني هذه املراأة بالإم�صاك عن البذل، والإبقاء على املال، فقلُت لها: ُحثِّي على 
َ
 �صارحًا: »يقول: اأََمر

ّ
وقال املرزوقي  

البخل وابَعثي عليه اإن�صانًا اأحمد لِك واأر�صى بوعظك مني، فيكون اأحمد مفعوًل، وقد نابت ال�صفة عن املو�صوف. 

وُيروى: حثي على اجلود اأحمدا، ويكون قوله: اأَحمد، منت�صبًا باإ�صماِر ِفْعٍل، كاأنه ملا قال: حثي على اجلود، نوى: 

 { ائتي ما ُهو اأَْحَمُد لِك، وهذا كما ُيقال: وراَءك اأَْو�َصُع َلَك، واتَِّق اهلَل اأَْعوَد َلَك، ويف القراآن {

4/ 171[. وَمْن َروى: ُحثِّي على البخل، يجوُز اأَْن يكوَن اأحمد ا�صمًا علمًا لوَلٍد لها اأَو قريٍب منها، فقال:  ]الن�صاء 
ابعثي ذلك على البخل من دوين …« �رسح ديوان احلما�صة: 1730. واأجمد: اأبخل، وَجَمَد: بِخل.

ُعد، َوُكلُّ َرُجٍل �صيجري على َعاَدِته« �رسح 
ْ
ر وَيب ْدُت منذ كنُت عادًة َفْطِمي عنها وَمْنِعي َيَتَعذَّ قال املرزوقي: »َفَقْد تعوَّ  )4(

ديوان احلما�صة: 1730.

يف �رسح ديوان احلما�صة للمرزوقي: »… بنو غيالن …« بالغني املعجمة.  )5(

ِب يف راأ�صي اتِّباعي لِك وقبويل ِمْنِك، وبعَد اأن اأِلَف 
ْ
ي وقال املرزوقي �صارحًا »يقول: اأََرَجْوِت ِمنِّي َبْعَد ا�صتعاِل ال�صَّ  

واحداً، من طرق متلفة  اثنني وواحداً  �رُسّعًا نحوي اثنني  عياَلن  بنو  اأقبَلَت  عَليها، وقد  اأجري  مني طريقًة  النا�ص 

نَِّة املعروفة فيهم ومعهم  ُّ
ِهم، وَزواٌل عن ال�ص

ْ
قة، وقد علقوا اآمالهم بي، يكون مني نبّو عنهم واعتالل َعَلي

ّ
وُوجوه متفر

اإىل غيها …« �رسح ديوان احلما�صة: 1730.
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ـــاللـــي َونـَــْبـــَوِتـــي ــي َواْعـــِت ــقــاِط ــشِ ــــــْوِت � َرَج َغَدا)1)4.  ـــي  ـــِل َواْرَح ــقــاً  طــاِل ــي  ــنِّ َع َوَراَءِك 

• • •

(21(

:
)2(

في ِمَنح الِمَدح )79(

َدا)3) ُمْق�شَ ــى  ــَم ــْي ــَل ــشُ � ــــْن  ِم َقــْلــِبــي  ـــَح  ـــبَ ـــشْ اأَ�  .1

ــــَدا ــــمُّ ــــَع تَ َواإِْن  ـــا  ــــ ـــه ـــْن ِم َخــــــَطــــــاأً  اإِْن   .2

ُمــــْقــــَعــــَدا)4) اإِلَّ  ــــــُك  يَ ــــــْم  لَ ـــٍة  ـــاَع ـــش � ــــــْن  ِم  .3

ـــــَدا)5) ـــــَع ـــــْل ـــــمَّ ِكــــــنــــــازاً َج ـــــِه ــــِل ال َفــــَحــــمِّ  .4

ْلِت  قال املرزوقي �صارحًا: »… وقوله: �صقاطي، ُيقال مِلَْن ل ياأِت َماأْتى الِكرام: ُهَو ُي�صاِقط… … واملعنى: كيف اأمَّ  )1(

اَقَطِتي عن هذا الّداأب مع اجتماع هذه الأحوال، ومع جتربتي وَكمايل، اذهبي عّني بائنًة ِمّني وارحلي غداً … 
َ

ُم�ص

ِب« �رسح ديوان 
َ

النَّ�ص َج  َ
ر ُمْ َجُه 

َ
اأْخر َعنِّي؛ ول يقل: طالقًة، لأّنه  انت�صب على احلاِل من قولِه: وراَءِك  وطالقًا:   …

احلما�صة: 1731، وانظر اأدب الكاتب: 294، وتهذيب اللغة 200/1، والل�صان )طلق(.

اين، ثنا يعلى بن الأ�صدق بن 
ّ
َثنا اأن�ص بن �صلم اخلولين، ثنا ها�صم بن القا�صم احَلر قال الطرباين يف منا�صبة الأبيات: »َحدَّ  )2(

 �صّلى اهلل عليه و�صّلم فاأن�صده: )الأبيات(« املعجم الكبي 
ّ
جراد، حدثني حميد بن ثور الهاليل اأنه حني اأ�صلم اأَتى النبي

.47 /4
التمييز  ذوي  وب�صائر  ) وفد(،  والل�صان  الأَ�صا�ص  عن  برتتيِبه  اأ�صْفُته  واإِّنا  امِلَدح،  ِمَنح  يف  اِد�ص 

ّ
ال�ص البيت  يِرد  ول   

.242/5
امي؛ اأَي رماُه فلم يخِطئ َمقاِتَله.

ّ
َدُه الر ُد: الذي اأَْق�صَ املُْق�صَ  )3(

يف املعجم الكبي، وجممع الزوائد: »… ل َتُك …«.  )4(

ه به.
َ
ه قلب

َّ
ُخ كلِّ طاِئر قبل اأن ينه�َص للّطيان، �َصب

ْ
واملُْقَعد: َفر  

َل …«. ويف املعجم الكبي، ومعجم الأُدباء:  يف النهاية يف غريب احلديث، والل�صان )هيم(، والتاج )كلز(: »َفَحمَّ  )5(

والتاج  والل�صان   ،196  /4 احلديث  غريب  يف  والنهاية  وتهذيبه،  دم�صق،  وتاريخ  الفائق،  ويف   .»…  
َّ
الَهم  …«

…« ت�صحيف. ويف القامو�ص والتاج )علف(: »… …«، ويف الل�صان )جلعد(: »… كباراً  )كلز(: »… ِكالزاً 

جلعفا« حتريف، ونبه يف التاج على ال�صواب.

: اجَلَمل اأي�صًا« غريب 
ّ
: ال�صيخ الفاين، والِهم

ّ
، هكذا اأَن�صدوه بك�رس الهاء، والِهم

َّ
ل الِهم : »وقوله: َفَحمِّ

ّ
وقال اخلّطابي  

، بفتح 
ّ
الَهم البيت: »واملاألوف يف كالِمهم احلديُث عن  569/1؛ وقال الدكتور �صاكر الفحام معلقًا على  احلديث 

الهاء، يف مثل هذه املوا�صع، كما قال ال�صاعر:

اْحِت�صاِرِه ِعــْنــَد   
َّ
الــَهــم ـــِري  لأَْق ــُة ُمــْكــَدِم َواإِينِّ  ــِريَّ ــَع

ْ
ــي ــ�ــصَّ ــِه ال

ْ
ــي ــَل ِبـــَنـــاٍج َع

وقال اآخر:  
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ــــــَدا)1) ــــــوَك ـــا ُم ـــهــــ ـــْي ـــَل تَـــــــَرى الــــِعــــالِفــــيَّ َع  .5

ُم�َشيَّدا)2) َفــــْوَقــــهـــــــــا  بـُـــــْرجــــــاً  َكـــــــــــاأَنَّ   .6

ـــَعـــْيـــهـــا ِخـــــَدبّـــــاً ُمـــــْلـــــِبـــــَدا)3) َوبَـــــْيـــــَن ِنـــ�ـــشْ  .7

ــــــــــــَرَدا)4) اطَّ ِبــــالــــَفــــالِة  ــــراُب  الــــ�ــــشَّ اإِذا   .8

َدا)5) ـــــــــــــــَورَّ ــــــاُء الـّــــــــذي تَ ــــــَم َونـَــــــِجـــــــَد ال  .9

ى ماَع َعَلى ال�رسُّ  اإِْذ �صاَف الزِّ
َّ
ى الَهم

َ
«َقر … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اأمر  الفحام  �صاكر  الدكتور  اإِليِه  ذهب  ما  ويوؤكد  194؛  �ص:   ،2 جزء   ،64 جملد  بدم�صق،  العربية  الّلغة  جممع  جملة   

هني عليه �صيخي الأ�صتاذ الدكتور عبد احلفيظ ال�صطلي، وهو اأّن الأبيات خالية ّما َي�ْصَتكي منه الَكبي من اإِعرا�ص 
ّ
نب

ِ ونحِو ذلك؛ اأقول: و�صبب ذلك اأّنه عندما َوَفَد على ر�صوِل اهلل  كان يف طور ال�صباب؛ انظر  �رسَ
َ
ْعِف الب الَغواين و�صَ

ديدة. والِكالز:  ال�صَّ الّظهية  الناقة  الَقِويَّة. واجَلْلَعد:  اللَّْحِم  املُْكَتِنزُة  الناقة  الدرا�صة. والِكناز:  ن�صاأة حميد يف ق�صم 

الناقة املُْجَتِمعة اخَلْلق ال�صديدة.

 .»…  عليها 
ّ
في

ْ
288/3، والل�صان )علف(: »… الُعَلي الفائق يف غريب احلديث، والنهاية يف غريب احلديث  يف   )1(

املعجم  …«. ويف  عليه   
ّ
العليفي  …« والتاج:  ) وكد (،  والل�صان  الأدباء،  ومعجم  وتهذيبه،  دم�صق،  تاريخ  ويف 

)وفد(،  والل�صان   ،210/5 احلديث  غريب  يف  والنهاية  البالغة،  اأ�صا�ص  ويف  حتريف.   »… ليف  الدِّ  …« الكبي: 

وب�صائر ذوي التمييز: »… ُموِفدا«. ويف النهاية يف غريب احلديث 219/5: »… ُموؤَْكدا« بالهمز. ويف القامو�ص 

ه يف التاج على رواية »… ُموَكدا«.
ّ
والتاج )علف(: »… ُموَكفا« حتريف، ونب

الأن�صاب:  انظر جمهرة  ق�صاعة،  م من 
ْ
َجر قبيلة  اأبو  َرّبان  اإِىل ِعالف، وهو  ِن�صبًة  الِعاليّف،  ْحل 

َّ
الر يعني  والِعاليف:   

وذلك  تعظيم،  ت�صغي   :
ّ
في

ْ
والُعَلي ب�صدة.  املُوَثق  واملُوؤْكد:  واملُوكد  حال. 

ِّ
الر اأعَظمُ  ة 

ّ
الِعالفي حال 

ِّ
والر و451،   450

فقال  حميد  من  البيَت  هذا  ال�صعدي  وجزة  اأبو  واأخذ  امل�رسف.  واملُوِفد:  العظيمة.  للّداهية  ة« 
َ
»ُدَوْيهي قالوا:  كما 

)الل�صان: قطع(:

َفــِظــعــًا  ـــداً  ـــوِف ُم منها  ــاليفَّ  ــع ال تـــرى 
ُ
ــَقــر ِف ــا  ــِره ــْه َظ ـــْن  ِم بــِه  اْحـــــَزاألَّ  اإذا 

يد، وهو اجِل�ّص.  بال�صِّ
ّ
ل، واملَْطلي د: املبني باإحكام، واملُطوَّ

َّ
ي ن. املُ�صَ الرُبْج: احِل�صْ  )2(

ْقيها ِخَدبُّ ما عدا« حتريف. ويف تاريخ 
َ

يف م�صادر البيت: »وبني ن�صعيه …« اإل املعجم الكبي، ففيه: »ُدًمى ِب�ص  )3(

دم�صق: »…خلداً ملبدا« حتريف؛ ويف تهذيب تاريخ دم�صق: »… خدمًا ملبدا« حتريف.

َة 
َ
ْخم؛ وقال اخلطابي: »يريد به �صنامه، اأو ُجْفر حال. واخِلَدّب: العظيم ال�صَّ

ِّ
ّد به الر ج َعري�صًا ُت�صَ

َ
ُع: �َصْيٌ ُيْن�ص

ْ
والنِّ�ص  

ْطن 
َ
ْدِر، اأو ما يجمع الب ة: َجْوُف ال�صَّ

َ
َدٌة من الَوَبر« غريب احلديث 569/1؛ واجُلْفر

ْ
ه. وامللِبد: هو الذي عليه ِلب

ْ
ي
َ
َجْنب

نْي، اأو منحنى ال�صلوع.
َ
واجَلْنب

يف جممع الزوائد: »… يف الفالة …«.  )4(

احلديث  غريب  ومَلََع«  َخَفَق  اإِذا  ال�رّساُب  َد 
َ
ر اطَّ »ويقال:  اخلّطابي:  وقال  بع�صًا، وجرى،  ه  بع�صُ َتِبع   :

ُ
الأَْمر َد 

َ
ر واطَّ  

.569/1
يف املعجم الكبي، ومنح املدح: »واأَْبحر …« حتريف.  )5(
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َدا)1) الَمْر�شَ اأَراَد  ـــِد  ـــي ـــ�ـــشِّ ال َد  ــــــــــَورُّ تَ  .10

اأَْوَرَدا)2) َمــــــْن  ٍر  ــــدِّ ُمــــ�ــــشَ ِبـــــــــــــــاأَْوَرٍق   .11

ـــــــــــَدا)3) ـــٌب اأَبَ ـــي ـــب ـــم َح ـــُك ـــْن ـــي ِم ـــِف ـــتَ ـــ�ـــشْ مــــا يَ  .12

ـــيـــمـــا يَـــْبـــتَـــِغـــي َواأَنـْــــــــَجـــــــــَدا)4) ــــَم ِف ـــــ ــــه اأَتْ  .13

َدا)5) ُمَحمَّ ـــَطـــَفـــى  الـــُمـــ�ـــشْ ـــــُت  ـــــْي اأَتَ ـــى  ـــتَّ َح  .14

ـــــَدا ـــــْر�ـــــشِ ُم ِكــــتــــابــــاً  اهلِل  ــــــــَن  ِم يَــــْتــــُلــــو   .15

َدا)6) �ُشجَّ ـــــا  ـــــَرْرنَ ـــــَخ َف ْب  نُـــــَكـــــذِّ َفــــَلــــْم   .16

ـــَدا ـــِج ـــشْ ـــ� ـــَم كــــــاَة َونـُـــقــــيــــم ال نـُـــْعــــِطــــي الــــــزَّ  .17

• • •

(22(

:)1125( 
ّ
في �صرح ديوان الحما�صة، للمرزوقي

ُمــْقــِبــاًل داَم  ـــا  م ــــــــِر  الأَْم ِغـــــبَّ  ــــبِّــــُه  اأُ�ــــشَ التََّدبُِّر)7)1.  ــــي  ِف ـــُه  ـــانُ ـــي ـــْب ِت ـــمـــا  ـــنَّ ـــِك َولَ

َد:  َتَورَّ َيْنَجُد جَنْداً، قاَلُه الأ�صمعي وغيه. واأراد باملاِء الذي  َد  َد املاُء: اأي �صال العرق؛ يقال: جَنِ : »جَنِ
ّ
وقال اخلّطابي  

يد، وهو الذئب، اإذا 
ِّ

ن ال�ص َنه بَتَلوُّ ه َتَلوُّ
َّ
ُنه، �َصب ُده: َتَلوُّ ؛ وَتَورُّ

ّ
َفر  َي�صْ

َّ
 ثم

ُ
َيي البعي اأَ�ْصَوَد فيقُطر

َ
َق الذي ي�صيُل ِمْن ِذْفر

َ
الَعر

يان: العظمان ال�صاِخ�صان َخْلَف الأُْذَننْي. 
َ
ْفر َن فجاء ِمن كلَّ وجٍه« غريب احلديث 569/1، والذِّ َتَلوَّ

ِثَب.
َ
ع الذي ُير�صد ِلي

ُ
ب

َّ
�صيد، وهو ال�ص

َّ
قُّب؛ ومنه الر َ د، وهو الرتَّ �صْ َّ

د: الر �صَ ْ
املَر  )1(

)2(  يف املعجم الكبي: »ما َوَرٍق …« حتريف.

ال�صاعر  و�رسفه  ال�رسف،  من  منوع  و»اأورق«  اأورق؛  بَجَمٍل  يعني:  �َصواد؛  اإِىل  بيا�ٌص  لوِنه  يف  الذي  والأَْوَرق:   

ر«. واأَْوَرَدُه على الأَْمِر: اأَ�رْسََف بِه  دِّ ِجعه. و»َمْن« مفعول به لـ»ُم�صَ
ْ
ر َمْن َمَعه؛ اأي ُير دِّ ر: الذي ُي�صَ دِّ لل�رسورة. واملُ�صَ

َد« يف البيت التا�صع. عليه. واجلار واملجرور »باأَْوَرق« ُمَتَعلِّقان بالفعل »جَنِ

يف جممع الزوائد: »ما ي�صفني منكم طبيب …« حتريف. ويف املعجم الكبي: »… طبيب …« حتريف.  )3(

واَب عن جممع الزوائد. يف املعجم الكبي، ومنح املدح: »اجلد فيما ينبغي واأوجدا« حتريف؛ واأثبتُّ ال�صَّ  )4(

: اأتى ِتهامة. واأَجْنَد: اأتى جنداً. واأَْتَهمَ  

دا«. يف الفائق يف غريب احلديث، وتاريخ دم�صق، وتهذيبه، ومعجم الأدباء، واأُ�ْصد الغابة: »َحتَّى اأَرانا َربُّنا حُمَمَّ  )5(

ْرنا …«.
َ
يف اأ�صد الغابة: »… َوَخر  )6(

؛ اأي ذهب 
َ
 اإذا اأَْدَبر

ُ
ْمر  الأَ

َ
َدُر قوِلهم: َتَدَبّر ُته. والَتَّدُبّر: َم�صْ

َ
 عاِقب

َّ
 علي

ُ
ه ِغَبّ الأَْمِر: َتْلَتِب�ص

ّ
ُته. واأُ�َصِب

َ
)7(  ِغُبّ الأَْمِر: عاِقب

ووىّل، ومثُله قول �صبيب بن الرَبْ�صاء:
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(23(

في معجم ما ا�صتعجم )الحواجر(:

ــٍة ــَع ــْل ــى ُكــــلَّ َمـــْدَفـــِع تَ ــل ــْي َواأَْحــــمــــى ابــــُن لَ الَحواِجِر)1)1.  ِقـــنـــاِن  ِمـــْن  َوُقـــــفٍّ  ــهــا  ــْي ــَل َع

• • •

(24(

ج )57(: في كتاب الأَمثال، لُموؤَرِّ

ـــَن ِمــــــْلٍء َو�ــشــاِنــٍع ـــْي ـــي بَ ـــواِن ـــَغ ــــــاَء ال َوَج ــــــوِر)2)1.  ـــِو الأَْخــــَدَعــــْيــــِن َوُق ـــِرْخ ــَن ِب ــْف ــِط يُ

(25(

:)343 :3( 
ّ
رق�صطي

ّ
في الأفعال، لل�ص

… … … … … … ــــوِر)3)1.  ــــثُ ــِر ُدْع ــْه ــشَّ ــ� ـــالِل ال ـــِه وَمــــاِثــــٍل َك

• • •

ْت َم�صَ اإذا  ـــوِر  الأُم عــقــاُب  اأَ  ُ ّ َ
ــني

َ
ــب ــُدوُرهــاَت ــَك �ــصُ

ْ
ــبــاهــًا َعــَلــي �ــصْ ــُل اأَ ــِب ــْق َوُت

.1125 :
ّ
وانظر �رسح ديوان احلما�صة للمرزوقي

ب. والَتّلعة: ما ارتفع من الأر�ص؛ وَمْدَفع الَتّْلَعة: جَمْرى املاء فيها. والُقّف: ما ارتفع 
َ
اأحمى املكاَن: جعله ِحًمى ل ُيْقر  )1(

…… ا�صمُ  ُل ال�صغي، وراأْ�ُص اجلبل. وقال البكرّي: »احَلواِجر 
َ
الُقَنِّة، وهي اجَلب اأَْي�صًا. والِقنان: َجْمُع  ِمَن الأَْر�ِص 

اأَر�ص، قال حميد بن ثور )البيت( ويروى: ِمن قنان احَلناِجِر « معجم ما ا�صتعجم )احلواجر(. وابُن ليلى: امل�صهوُر 

ة، من بني َكْلب بن وبرة؛ انظر 
َّ
بغ الَكْلبي ه ليلى بنت َزَبّان بن الأَ�صْ ُمّ

بهذا ال�صم ِمن الأمراء عبد العزيز بن مروان، واأُ

�صنة خم�ص و�صتني  ِمن  �صنة،   عليها ع�رسين  واليًا  َ وبقي  ِم�رسْ بن مروان  العزيز  عبُد  وَويِلَ  78؛  الأَن�صاب:  جمهرة 

ا�صتعجم  ما  معجم  مو�صع؛  ا�صمُ  واحلناجر:   .99 و   71/1 َغرَب  َمن  خرب  يف  الِعرَب  انظر  وثمانني،  خم�ص  �صنة  اإىل 

)احلناجر(.

َناع و�صاِنع«  امِلْلُء: اأي التي متالأ العني ُح�صنًا وجماًل. وال�صانع: املراأة احلاذقة املاهرة؛ قال موؤّرج: »يقوُلون: امراأة �صَ  )2(

نيعة؛ انظر الّل�صان  ناع و�صَ َفِة املراأة؛ واإِنا َوَرَد: امراأة �صَ الأَمثال: 57، ول يرد يف الل�صان والقامو�ص )�صانٌع( يف �صِ

ِي الُعُنق.
َ
قان يف َجاِنب

ْ
والقامو�ص )�صنع(. والأَْخَدعان: ِعر

ق على اأماراٍت �ُصْفٍع 
ّ
عثور: احَلْو�ص املَُثَلّم، وقال ال�رسق�صطي: »وقال حميد بن ثور يذُكر الُنّوؤَْي، واأَنّ ترابه قد ُفِر الُدّ  )3(

ود. واحُلَمم: الَفْحم.
ُّ

فع: احلجارة ال�ص
ُّ

بينها ُحَمم: )ال�صطر(« الأفعال 343/3، والأَماراُت ال�ص
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(26(

في الإ�صعاف )87/ اأ(:

ــِنــي ــِت الأَيَّـــــــاُم تـَـْنــُقــ�ــشُ ــَح ــبَ ــشْ َمــالــي َقــــَد ا� ــــــراِر)1)1.  ــَد اإِْم ــْع ــاًل بَ ــْب ـواِكــِث َح ــ�ــَص الــنَـّ ــْق نَ

ــاً َغــَمــراً ــئ ــشِ ــا� ـــُت فــيــهــا ن ِمــــْن بَـــْعـــِد مــا ُكـــْن اِر)2)2.  َعطَّ ـــِت  ـــْي بَ ــــْن  ِم َخــــــارٌج  ـــي  ـــن ـــاأَنَّ َك

ــي ــِن ــَع ـــَد اْوَج ــى َق ــتَّ ــا َح ـــُت الــَعــ�ــشَ ـــْب ــْد َرِك ــَق لَ َواأَْظفاِري)3)3.  ــِري  ــْه َظ ا  الَع�شَ ــُت  ــْب َرِك ــا  ِمــمَّ

قــــاِربـَـــُه اأُ اأَْن  اإِلَّ  ــْخــ�ــَص  ــ�ــشَّ ال ـــُر  ـــ�ـــشِ اأُبْ َل  اإِبْ�شاِري)4)4.  بَــْعــِد  ــْن  ِم ــِري  بـَـ�ــشَ ُمْع�َشْو�ِشياً 

وفي اأَ�صا�ِص البالغة )�صبر(:

ْهـــَر ُمــْرتَــِجــعــاً ــَك الـــدَّ ــْي ــَل ــبــاُب َع ــ�ــَص الــ�ــشَّ ــْي لَ بَّاِر)5)5.  �شَ اأُمُّ  ــاً  ــب ــي ــث َك ــــوَد  ــــُع تَ ـــى  ـــتَّ َح

• • •

يف الإِ�صعاف: ».. قد اأَ�صبحت … تنقطني..« حتريف وا�صح. ويف طبعة امليمني:   )1(

ِني  �صُ َتَنَقّ َقْد  اآًل  ْحُت 
َ
ب ا�صْ َقَد  ـــواِكـــِث................« »ما يل  ـــَنّ ال بع�ُص 

حتريف.  

براَمه، اأي اإَحكاَم َفْتِله؛ ونق�َص البناَء: َهَدَمه. والنواكث: جمع الناكث والناكثة، من قولهم:  َد اإِ
َ

َل: اأَْف�ص
ْ
وَنَق�َص احَلب  

ه. نكث احلبَل والعهد اإذا َنَق�صَ

و�صّهل همزة الفعل »اأ�صبحت« لل�رسورة.  

ب الأُموَر.
ّ
َغر. والَغَمر: الذي ل ُيَجِر ّ ُئ: الغالم الذي جاوز حَدّ ال�صِ النا�صِ  )2(

ُت، لأّنه يعَتِمد بج�صِمه كِلّه عليها ِمَن الِكرَب والَعْجز. واأَْوَجَعْته 
ْ
ت عليها؛ واإنا قاَل: َرِكب اأْ قوُله: ركبت الع�صا، اأي َتَوَكّ  )3(

َلبيد بن ربيعة )ديوانه:  اأَ�صاِبَعُه، كما قال  ها 
ْ
َعَلي اأَْحنى  ه عليها وقد  �صِ

ْ
َقب ِة  َدّ الَع�صا واْعِت�صاِمه بها و�صِ ِلُلزوِمِه  اأَظفاُره 

:)170
ِتي

َّ
َمِني َتــراَخــْت  اإَْن  َوراِئــي   

َ
�ص

ْ
الأ�صاِبُعاأََلي ها 

ْ
َعَلي ُتْحنى  الَع�صا  ُلــزوُم 

ورة. ل همزَة الِفعل »اأَْوَجَعِني« لل�رسَّ و�صَهّ  

ِل 
ْ
ِ بالَلّي �رسَ

َ
اً؛ ِمَن الَع�صا، وهو �ُصوُء الب ِ جَدّ �رسَ

َ
عيُف الب ْو�صي: ال�صَّ َء: جعله قريبًا منه، واقرتب هو منه. واملُْع�صَ

ْ
قارَب ال�صي  )4(

ه بالَلّيل. والَنّهار، ومنهم َمْن َيُخ�صُّ

ود.
ُّ

ُة، وهي الأَر�ص ذاُت احِلجارة الَنِّخرة ال�ص
َّ
ار: احَلر

ّ
مل. واأّم �صب

َّ
الَكِثيب: الّتّل من الر  )5(
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(27(

:
)1(

في تاريخ دم�صق )2: 728(

ـــٍم ــــْن اإِ�ـــشَ ــاِء ِم ــي ــْل ــَع ــال ـــار ب ـــنَّ يَـــا ُمـــوِقـــَد ال النَّاِر)2)1.  ــَد  ــوِق ُم ــا  ي �َشَقماً  ــي  ِل ــَت  ــْج ِه َقـــْد 

ــــَدٌة ــــوَق ـــي َوْهــــــَي ُم ـــِن ـــَدتْ ـــــــاُربَّ نـــــاٍر َه يَ والَغاِر)3)2.  ـــِديِّ  ـــْن ـــِه ال والــَعــْنــبَــِر  ـدِّ  ِبــالــنِـّ

ــٌة ــبَ ــشَّ ــ� ــَخ ُم ـــــــٍد  اأَيْ ـــْت  ـــبَ َخ اإِْذ  ــا  ـــ ــه ــبُّ ــشُ ــ� تَ ــونــاٍت َواأَبْـــــَكـــــاِر)4)3.  ــــْن ثـَــيِّـــبـــاٍت َمــ�ــشُ ِم

ــٌة ـــَن- �ــشــاِخــ�ــشَ ـــَرْح ـــْب ُقــُلــوبُــُهــنَّ -َولَــــــَم يَ اِري)5)4.  ال�شَّ ــاِرُق  الــطَّ يَــاأِْتــي  يْـــَن  اأَ ــْن  ِم يَْنُظْرَن 

• • •

(28(

في العين )7: 303(:

ـــٌة ـــِويَّ ـــْل ـــــُه ُع ــا َهــــبَّــــْت لَ ــن ــشَّ ــ� ــــْوُت ال ــــشَ � ُمْقِفِر)6)1.  ــْهــٍب  ِبــ�ــشَ اأَعــــاِلــــيَــــُه  ْت  ــــــزَّ َه

• • •

رمبا كانت هذه الأبيات والأبيات ال�صابقة من ق�صيدٍة واحدة.  )1(

يف تهذيب تاريخ دم�صق: »... من هجَت..« حتريف.  )2(

قم؛ 
َّ

: اأثار اأَوجاَع ال�ص قمَ
ّ

م(. والعلياء: راأ�ص اجلبل. وهاج ال�ص َيّة، معجم البلدان )اإِ�صَ ِ م: جبل بني اليمامة و�رسَ واإِ�صَ  

قة احلب وَوْجِده.
ْ
يعني ما بِه ِمْن ُحر

ر بعوده. والعنرب: �رسب من الطيب �صلب، ل  ََخّ
ب الرائحة، وُيَتب

ّ
ٌْب من النبات، َطِي الَنّّد، بفتح النون وك�رسها: �رسَ  )3(

ت يف �صواحل ال�صام والَغْور واجلبال 
ُ
ّي دائم اخل�رسة، َيْنب

ّ
ق. والغار: �صجر َبِر

َ
حق اأَْو ُيْحر

ْ
طعم له ول ريح اإَِلّ اأْن ُي�ص

ال�صاحلية، يخرج منه ُدْهٌن؛ وهذا نحو قوله من ق�صيدة اأُخرى يف و�صف امراأٍة:

ِرجـــًا  اأَ ــراً  ــَم جِمْ اإَِلّ  ــاَر  ــَنّ ال َطِلي  َت�صْ اَل  َوَق�صَ َلها  َيَلْنُجوٍج  ِمــْن  ْت 
َ
ر

َّ
َك�ص َقــْد 

ٍب، وهي املراأة غي العذراء.
ّ
باُت: َجْمُع َثِي

ّ
َِت الَنّاُر: �َصَكَنْت، وَطِفَئْت. والَثِّي

ها: ُتوِقُدها. وَخب
ُّ
ب َت�صُ  )4(

ارق: الذي  ِء: ارتفع، وبقيت عيناُه مفتوحَتنْي ل َتْطِرفان. والَطّ
ْ
ي ْح مكاَنه: ل ينتقل منه. و�َصَخ�َص ب�رُسه اإىل ال�صَّ ل َيرْبَ  )5(

اري: الذي ي�رسي بالليل، اأي ي�صي فيه.
ّ

ل. وال�ص
ْ
ياأتي بالَلّي

كته الريح �صمعَت له َزَجاًل، اأي �صوتًا. والريح الُعْلويّة: من�صوبة 
ّ
نا: جمع �َصناٍة، وهو نباٌت له َحْمٌل اإذا يِب�ص فحر

َّ
ال�ص  )6(

قال: عايّل؛ وانظر الل�صان )عال(؛ وعالية احِلجاز: ما 
ُ
ب اإِليها على القيا�ص َفي

َ
اإىل عالية احلجاز، على غي قيا�ص؛ وُيْن�ص

ْهب: الفالة. 
َّ

فوق جنٍد اإِىل اأر�ص تهامة اإىل ما وراء مّكة، وهي بالد وا�صعة مرتفعة؛ انظر معجم البلدان )العالية(. وال�ص
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(29(

في اأمالي المرت�صى )2: 32(:

ــــا ــــَه ــــبَ ــــالِع َم اإِلَّ  ــــــَرْت  ــــــيَّ ــــــَغ ــــــتَ َف َظهـِر)1)1.  ـــــٍة  َجـــــْونَ ـــــْن  ِم �ــــشــــاً  َوُمــــَعــــرَّ

ــــــداِر ُمـــقـــاَمـــٍة ـــهـــا ب ـــاُب لَ ـــق ـــثِّ ــــصَ ال ــــِر� ُع ــــــــــِر)2)2.  ــــٍر ِوتْ ــــاِئ ــــظ  بـَــــْيـــــَن نَ
ِّ
ــــي ــــَح ــــْل ِل

وفي معجم ما ا�صتعجم )َدّر(:

ـــــِهـــــنَّ نُـــــحـــــوَر اأَْوِديَـــــــــــــٍة َفـــــــَرَمـــــــْوا ِب ُغْبِر)3)3.  ــــٍب  ــــا�ــــشِ اأَن ــــَن  ــــْي بَ َدرَّ  ـــــْن  ِم

(30(

:
)4(

ع )311( �صَّ َ
في الُمر

يف الل�صان والتاج، »اإّل دعائمها.. َجوَفٍة..« حتريف.  )1(

ه بع�صهم بالليل، وا�صتعارة  �ص: مكان التعري�ص، وهو نزول القوم يف �صفرهم لال�صرتاحة لياًل اأو نهاراً، وخ�صّ
ّ
واملَُعِر  

، وُقدوٌر ُظهوٌر: قدمية، 
ٌ
َوّد. وِقْدٌر َظْهر

ْ
خان، اأي َي�ص ها من النار والُدّ

ُ
ن ظاهر ال�صاعر للَجْونَة؛ واجَلْوَنُة: الِقْدر، َيَتَجَوّ

هر. كاأنها ِلِقَدِمها ُترمى وراَء الَظّ

يف الفائق يف غريب احلديث: »ُعِر�َص الَوقوُد... اإِقاَمٍة..«.  )2(

�َص الناَر اإذا َرَفَع َوُقوَدها؛ قال حميد: 
َ
َم اإذا َرَفعه، وَعر

ْ
�َص الَكر

َ
ْفع؛ َعر

َّ
ْقف، واأ�صله الر

َّ
�ُص: ال�ص

ْ
وقال الزم�رسي: » الَعر  

ْت بِه الّنار 
َ
)البيت(« الفائق 465/1، وقال املرت�صى: »ُعِر�َص: اأي ُجِعَل مثَل الَعري�ِص، يعني الَوقود. والِثّقاب: ما اأُْثِقب

د، واأراَد اأّنها ثالٌث« اأمايل املرت�صى 32/2، واأَْثَقَب الناَر: اأَْوَقَدها. 
ْ
من الَوقود. والَنّظاِئر: هي الأثايّف. والِوْتر: الَفر

والأثايّف: حجارة املوقد. وال�صمي يف قوله: »لها« عائد على اجَلْونة.

)ُمَتفاِعُلن( وهي  تاّمة وزنها  ه  فعرو�صُ  ،
ّ
الَعرو�صي البناء  ُث 

ْ
َحي من  ْيِن 

َ
الآَخر البيتني  البيِت  ال�صاعر يف هذا  وخالف   

من  الثانية  العرو�ص  )َفِعُلْن( وهي  وزُنها  اُء  َحَذّ الآَخرين  البيتني  َعرو�َص  اأَنّ  الكامل، يف حني  من  الأوىل  العرو�ص 

الكامل، وكان يجب عليه اأْن يلتزم باإحدى العرو�صني، انظر الوايف يف الَعرو�ص والقوايف: 83، واملعيار يف اأوزان 

الأ�صعار: 33، 62.

م، قال حميد بن 
ْ
ة بني �ُصَلي

َّ
َلِم، اأَ�ْصَفَل ِمْن َحر

َّ
: مكاٌن كثُي ال�ص دورها واأَوائلها. وقال البكرّي: »َدٌرّ نحور الأَودية: �صُ  )3(

ٌب« معجم ما ا�صتعجم )در(.  ٌب وُن�صُ ٌب وُن�صْ اأَْن�صاٍب، وهو الأَعالم، واحدها َن�صْ ب: جمع  ثور: )البيت(، اأنا�صِ

ها من قبُل لأَنّها مفهومة 
ْ
ا َلْ يذُكر وال�صمي يف قوله: »بهّن« عائد على الإِبل، وهي اإِّما مذكورٌة يف اأبيات �صائعة، واإَِمّ

من ال�صياق.

ورة، وهي �رسورٌة قبيحٌة، لأّنه اْنَتَقَل ِمن الأَ�صل اإىل  ف، فمنعه من ال�رسف لل�رسّ ٌب غُي منوٍع من ال�رسَّ
َ
« ُمْعر و»َدٌرّ  

الفرع؛ انظر الإن�صاف يف م�صائل اخلالف: 290، و�رسائر ال�صعر لبن ع�صفور: 101.

ب البيت اإىل حميد بن ثور، واإىل عمرو بن قميئة، وانظر التخريج.
َ

ُيْن�ص  )4(
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ــــــــَن ُمــــْزنـَـــِتــــهـــــــــا َجـــاِنـــحـــاً َكـــــــــــاأَنَّ ابْ ِر)1)1.  ِخْن�شِ ِمــــْن  ــــــِق  الأُْف لَــــَدى  ــٌط  ــي ــشِ ــ� َف

• • •

(31(

ل )310(:
َ

ْل�ص
َ

في الُم�ص

ـــــــــَرًة ـــــــْل َكـــــــذا َهـــــــْل تَــــــــَرى ُزْم تـَــــــاأَمَّ ـــــــا)2)1.  ــــــــ اِره ــــــــوؤَيٍّ َوُدوَّ ــــن لُ ـــــــَدْت ِم َغ

وفي تهذيب اإ�صالح المنطق )557(:

ـــٍم ـــشَ ـــ� ـــْع ـــــــَن َعـــــَلـــــى ِم ــــا لَـــــــَويْ ــــمَّ ــــَل َف ــــــواِرَهــــــا)3)2.  َوَكـــــــفٍّ َخــ�ــشــيــٍب واإِ�ــــــشْ

ـــــَجـــــَدْت ــــــِتــــــهــــــا اأَ�ـــــش ــــوَل اأَِزمَّ ُفــــ�ــــشُ ـــاَرى لأَْحـــــبـــــاِرَهـــــا)4) 3.  ـــ�ـــش ـــنَّ ـــجـــوَد ال �ـــشُ

يف الأزمنة والأمكنة: »كاأََنّ ابَن ُمْزَنَة طلع جانحًا..« هكذا! حتريف.  )1(

وقال ابُن الأَثي: »ابُن ُمْزَنِته: هو الهالل، وُيقال: ابن مزنتها اأي�صًا، وهو اأول ما يطُلع ِمن املُْزَنة ـ وهي ال�صحابة ـ اإذا   

بابِن مزنتها  ابُن منظور: »اأراَد  311. وقال  ع:  �صَّ َ
املُر ْفر«  الُظّ َعْت عنه، قال حميد: )البيت( والف�صيط: ُقالمة  اْنَق�صَ

ماُء ُمْغرَبَّة، 
َّ

ف هالًل طلع يف �صنة َجْدٍب وال�ص َلِتها، ي�صِ
ْ
؛ وُيروى: كاأََنّ ابن َلي

ّ
حاب يف الأُُفِق الغربِي

َّ
ِهالًل اأََهَلّ بني ال�ص

فر« الل�صان )ف�صط(. يط، وهو ما ُق�َصّ ِمَن الُظّ َع: َف�صِ ي�ٌص، َمْو�صِ فكاأَنّه ِمن وراِء الُغباِر ُقالَمُة ُظْفٍر؛ وُيروى: َق�صِ

 :
ّ
ُت احَلرام، قال الَتّميمي

ْ
ي
َ
مرة: اجلماعة. وُلوؤَّي: هو ابُن غاِلب بن فهر، اأبو قري�ص، واأراد به القبيلة. وُدّوارها: الب الُزّ  )2(

ار، بفتح الدال و�صمها  ار وُدَوّ ْمِل َفداَرْت َحْوَلُه الَوْح�ُص: َدَوّ
َّ
ماَمِة وملَا ا�ْصَتداَر ِمَن الر

َ
ْجِن الي »وقالوا للبيِت احلراِم وِل�صِ

وت�صديد الواو، قال حميد ابن ثور، فذكر البيت احلرام: )البيت(« امل�صل�صل: 310، ول يرد هذا املعنى الذي اأراده 

حميد يف الل�صان والقامو�ص )دور(. 

 الن�صاء معروف.
ّ
َء: لّونته. والإِ�صوار. �رسٌب من ُحِلِي

ْ
الكف اخل�صيب: املخ�صوب باحلناء؛ وخ�صبت ال�ّصي  )3(

ت�صمينًا؛ وهو  ون 
ُّ
الَعرو�صي ّميه 

َ
ُي�ص ّما  التايل، وهو  البيت  تها« يف  اأَِزَمّ »ُف�صوَل  قوله  »َلَوْيَن« هو  لقوله  به  واملفعول   

وقال   ،248 والقوايف:  العرو�ص  الوايف يف  انظر  بًا، 
ْ
َعي التربيزُيّ  وعُده  الثاين،  بالبيت  الأَّول  البيِت  قافيُة  تتعَلّق  اأن 

َن ِمْنُه« القوايف: 70، َوُعَدّ عيبًا لأََنّهم كانوا ينظرون اإىل البيت على اأّنه 
َ

ٍب، واإِْن كاَن غُيه اأَْح�ص
ْ
الأخف�ص: »لي�ص ِبَعي

 قائم بنف�صه؛ انظر الل�صان )�صمن(.
ٌ
�صعر

يف اإ�صالح املنطق، و�رسح ديوان جرير، وتهذيب اللغة، وال�صحاح، وجممل اللغة، ومقايي�ص اللغة، وال�صاحبي يف فقه   )4(

وف املعَلم، والتكملة والذيل وال�صلة،  �ص، والأفعال لل�رسق�صطي، واملُغِرب يف ترتيب املُْعِرب، واملَ�صُ اللغة، واملخ�صّ

يل وال�صلة، والل�صان على  وف املعَلم، والّتكملة والَذّ ه يف املَ�صُ
ّ
والل�صان: ».. �صجوَد الّن�صارى لأَرباِبها« حتريف، ونب

الرواية ال�صحيحة.

قاَد به البعي؛ والرُبُة َحْلقٌة جُتَْعل 
ُ
ِة ِلي ل الّذي ُيْجَعل يف الرُبَ

ْ
وف�صول الأِزّمة: ما زاد منها؛ والأَزمة: جمع ِزمام، وهو احَلب  

ْلَن  اْرحَتَ ن�صاًء  ُف  ي�صِ ُعلماوؤُهم.  الَنّ�صارى:  واأحباُر  ِلرُتَْكَب.  وَحَنْتَها  ُروؤُو�َصها  َطاأَْت  َطاأْ واأَ�ْصَجَدْت:  البعي.  اأَْنِف  يف 

ت  َطاأَْطاأَ �ْصِوَرِتِهّن  واأَ ِهّن  واأَُكِفّ ِمهّن  معا�صِ على  ِجماِلهن  اأِزّمَة  َفَلَوْيَن  الرحتاَل  اأَرْدَن  فَلّما  يقول:   ، اأَْجماَلُهَنّ ْبَن 
َّ
َوقر
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:
)1(

وفي الل�صان )�صقط(

اتُـــــــُه ـــــُط لَـــــــذَّ ـــــاَق ـــــشَ ـــــ� ــــــــــــــــْوٍم تَ َويَ َكـــنَـــْجـــِم الــــثُّــــَريَّــــا َواأَْمـــــَطـــــاِرهـــــــــــا)2)4. 

ُث ِغــــيــــطــــانُــــُه ــــــــَحــــــــدَّ ـــــــــــــــْرٍق تَ َوَخ باأَ�ْشراِرَها)3)5.  ـــــَذاَرى  ـــــَع ال َحـــديـــَث 

وفي المعاني الكبير )489(:

ـــــــَدْي َعــــــْوَهــــــٍج ـــــــيَ ــــا ِب ــــَم ــــُه ــــتُ ــــْع ــــَط َق راِرهـا)4)6.  باإِ�شْ  
َّ
الــــَمــــِطــــي ـــي  ـــيِّ ـــَع تُ

وفي حما�صة البحتري )216(:

ــــوِن ــــنُ ــــَم ـــــاَت ال ـــــي ــــــنَّ بَ ـــــــاَل تَــــــاأَْمــــــنَ َف اأَْظفاِرهـا)5)7.  ـــــدَّ  َح ــــــــِذراً  َح ـــــــْن  َوُك

 يف الَكالم؛ 
َ

�ص
ْ
مَ والَكَفّ والإِ�صواَر وهو يريُد َجْمعًا اعتماداً على اأّنه ل َلب َد امِلْع�صَ ؛ وَوَحّ َكْبَ اجلماُل ُروؤُو�َصها َلُهَنّ ِلَيْ

وانظر تهذيب اإ�صالح املنطق: 557.

اإِ�ْصجاَد...«  »اأَ�ْصَجَدْت  يقول:  اأْن  الكالم  اأ�صُل  وكان  ر�ص،  بالأَ َهَتُه 
ْ
َجب و�صع  اإذا  �َصَجَد  م�صَدُر  »�صجوَد«  وقوُله:   

فجاء مب�صدر »�َصَجَد«، كما قال تعاىل: {

ُتّاًل(  َ
)َتب من  َبَدًل  ِتياًل( 

ْ
)َتب تعاىل:  فقال   ،9-7  :73 املّزّمل   {

ل؛ وانظر: اأو�صح امل�صالك اإىل األفية ابن مالك 213/2. ُمراعاًة للَفوا�صِ

 اإِىل حميد بن 
َ

 ن�صَب البيت اخلام�ص
َّ
ِتهما اإِىل حميد من اأَنَّ احلامتي

َ
َتنْي، واإنا ا�صَتْدَلْلُت على ن�صب

ْ
ي
َ
ب ابُن منظور الب

ُ
ل ين�ص  )1(

ثور يف حلية املحا�رسة 128/2.

ٍء، اأراَد اأّنه كثُي الَلّّذات«. الل�صان )�صقط(.
ْ
قال ابن منظور: »اأي تاأتي َلّذاُته �صيئًا بعَد �َصي  )2(

مع  الأر�ص  ِمن  املَُتّ�صع  وهو  الغائط،  والِغيطان: جمع  ياح. 
ّ
الر فيها  تنخرُق  اّلتي  عة  الوا�صِ والأر�ص  الَقْفر،  ق: 

ْ
اخَلر  )3(

َتْفَقُه  َنَمًة ل 
ْ
َهي َمَع 

ْ
َت�ص اأْن  قال: حديُثها  الأر�ُص؟  دث  َتَتَحّ َف 

ْ
وَكي  :

ّ
الأعرابي ابُن  قاَل   ...« :

ّ
احلامتي طماأنينة، وقال 

ل له  َلّ ويعَط�ص، فذلَك حني ُيَهَوّ ه اأَْن َي�صِ ُجل َوْحَده َوَقْد خاَف على َنْف�صِ
َّ
منها �صيئًا، ول يكوُن ذلك اإَلّ اأَْن يكوَن الر

اعة«. حلية املحا�رسة 128/2، وقال ابُن منظور: 
َّ

اأََنّه ي�صمع اأ�صواتًا، واإِنا ذلك َدِوُيّ الأر�ص تلك ال�ص اإِليه  ل 
َّ
وُيَخي

َث ِجِنّ غيطاِنه«. الل�صان )غوط(. ُدّ ث اجِلِنّ فيها، اأي حَتَ ُدّ »اإِنا اأراد حَتَ

�صيها،  مَتْطو يف  اَبّة  الَدّ ة، وهي 
ّ
املَِطي : جمع 

ّ
واملَِطي ها، 

ُ
ُتْتِعب  :

ّ
املَِطي ي 

ّ
وُتَعِي العنق.  والطويلة  ة، 

ّ
الَفتي الناقة  الَعْوهج:   )4(

َبْع�َص الإ�رساِع. وال�صمي  اأَ�رْسََع  اإِذا  َيْعُدو   َّ اأَ�رسَ اأي�صًا:  ي، ويقال 
َّ

ال�ص بَعْزِمها على  اأي  باإِ�رسارها،  ع. وقوله:  ُت�رْسِ اأي 

: »وقال حميُد 
ّ
ق�صطي مُ ال�رَسّ

ُهما يف اأبياٍت ل اأَِجْدها، قال القا�صِ
َ
نْيِ َذَكر ل يف قوله: َقَطْعُتُهَما، عائد على اأَْر�صَ املَُتّ�صِ

ْجَلني« الدلئل 114/2 /اأ، وقال ابُن قتيبة: 
ّ
َديِن دوَن الِر

َ
: )ال�صطر الثاين( وهو ل َيْقَطُعُهما بالي نْيِ  اأَْر�صَ

َ
بن ثوٍر َوَذَكر

َدْيِن ُدون 
َ
ْدِر راحلته، اأي: على راحلته، ومنه قوُل حميد بن ثور: )البيت( ول ُيِرد بالي » َوُيقال: جاء فالٌن على �صَ

ْجَلنْي«. املعاين الكبي: 289. 
ّ
الِر

ُة كذلك. وَقْوله: َحّد اأَظفاِرها، ا�صتعارٌة، َجَعَلها 
َّ
 الَعُدَوّ لياًل فتاأُخَذه وُتوِقَع به. واملَنون: املَْوت؛ واملَِني

َ
ياُت: اأْن تاأِتي

َ
الب  )5(

�ص. ِع املُْفرَتِ
ُ
ب

َّ
كال�ص
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ــــــــاأََرْت ــــــــشْ ــــَة مــــا اأَ� ــــيَّ ــــِن ــــَم ـــــــــــاإِنَّ ال َف ـــــا)1)8.  ـــــاآِرَه ـــــَن الــــَقــــْوِم عـــــــاَدْت لإِ�ـــــشْ ِم

• • •

(32(

في الأفعال، لل�صرق�صطي )3: 408(:

َمــِقــيــُلــنـَـا ــــاَن  َك ــْمــ�ــُص  الــ�ــشَّ ــَمــَحــْتــنــا  �ــشَ اإِذا  �ِشْتُر)2)1.  ـــُه  لَ ْق  يُـــــَروَّ ـــْم  لَ بَــْيــٍت  ـــَمـــاَوَة  �ـــشَ

• • •

(33(

في معجم ما ا�صتعجم )ذو �ُصدير(:

ــُر ــاِب ــغ َف ـــٍر  ـــَديْ �ـــشُ ُذو  ــمــى  ــْي ــَل �ــشُ ــــْن  ِم ــا  ــف َع واِدُر)3)1.   ال�شَّ ــوِل  خ ــدَّ ال فـــاأَْعـــالُم  ــَحــْر�ــٌص  َف  

وفي معجم ما ا�صتعجم )الَغْمر(:

ــٌل ــِب ــْق ــِر والــلَّــْيــُل ُم ــْم ــَغ ـــــواِدي ال ـــْرُت ِب ـــَظ نَ طاِئُر)4)2.  ــْوُق  ــشَّ ــ� َوال النَّ�ْشِر  ــَف  ــي َرف ـــِرفُّ  يَ  

ن )1: 41(:
ْ
وفي حما�صة الخالديَّي

ل.
ْ
 فاأََخَذْتُهم َكَمْن اأََخَذْت ِمن َقب

ْ
ْبَقْت. وقوُله: عاَدْت لإِ�ْصاآِرها؛ اأي: عاَدْت اإِىل َمْن اأَ�ْصاأََرْتُهم اأَ�ْصاأََرْت: اأَ  )1(

ُلوَلُة، وهي الَنّْوُم يف منت�صف الَنّهار. و�َصماَوُة 
ْ
ها حّتى كاَد ُيذيُب دماَغُه. واملَقيُل: الَقي

ُّ
ْم�ص: ا�ْصَتَدّ عليِه َحر َمَحْتُه ال�صَّ �صَ  )2(

: ُجِعَل رواقًا. يريد بالبيت الذي  رْتُ ّ
َق ال�صِ ْقِف. وُرِوّ

َّ
رْتٌ مُيَُدّ ُدوَن ال�ص ِمه، وقيَل: هو �صِ َواُقُه، وهو �َصْقٌف يف مقَدّ ِت: ُرِ

ْ
ي
َ
الب

رْت َكْهفًا اأو �َصَجرًة. ْق له �صِ َوّ َ
ل ُير

ا�صتعجم  ما  وانظر معجم  )�ُصَدير(،  البلدان  العنرب؛ معجم  لبني  قرية  �ُصَدير:  اآثاُره. وذو  ْت 
َ
وذَهب َدَر�َص  املنزُل:  َعفا   )3(

ٍل بَنْجٍد، وواٍد بَنْجٍد اأي�صًا، وجبل 
ْ
ِني ُعَقي

َ
�ص: ماٌء لب

ْ
َمن؛ معجم البلدان )غابر(. وَحر

َ
ن بالي )ُذو �ُصَدير(. وغاِبر: ِح�صْ

خول: مو�صع يف ديار  �ص؛ انظر معجم البلدان )حر�ص(. والدَّ
ْ
ى باحَلر �ٍص، وثّمة عدد من املياه ت�صمَّ

ْ
يف دياِر بني َعب

)الّدخول(.  البلدان  اليمامة؛ معجم  اأَْوِديِة  وَواٍد من  الَعْجالِن،  َبني  مياِه  ِمن  اأي�صًا:  خول  والدَّ بن كالب؛  بكر  اأبي 

اأَي�صًا: الَعالمة،  َتَدّل بها على الطريق؛ والَعَلمُ 
ْ

ُي�ص ريق ِمَن املناِزل  َنى يف َجوادِّ الطَّ
ْ
ُيب الَعَلم، وهو ما  والأعالم: جمع 

اِدر: وهو الّطريق ي�صُدر باأهِله ِمن املاء. واِدر، جمُع ال�صّ ويل. وال�صَّ ل الطَّ
َ
واجَلب

ا�صتعجم  ما  بن ربيعة؛ معجم  َبني عامر  ِمن  ّكاء، 
َ
الب لبني  ع  َمْو�صِ ِكْنَدة:  ذبيان، وَغْمر ذي  بني  دياِر  ماٌء يف  الَغْمر:   )4(

ِه.
ْ
َط َجناَحي

َ
: َب�ص  َيِرفُّ

ُ
)الغمر(؛ وانظر معجم البلدان )الغمر(. وَرفَّ الطاِئر
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ــْلــَفــتَــى ِل الـــَمـــكـــاِرِه  ــصِ  ــ� ــْع بَ ــي  ف اهللُ  ــى  ــ�ــشَ َق يَُحاِذُر)1)3.  مــا  ــَوى  ــَه ال بَْع�ِص  ــي  َوف ــٍد  ِبــُر�ــشْ  

قــاَدِنــي ــــــُف  الإِلْ اإِذا  ــــي  اأنِّ ــي  ــِم ــَل ــْع تَ اأَلـَـــــْم  َجاِئُر)2)4.  ـــــُف  َوالإِلْ ــاُد  ــق اأنْ ل  ــْوِر  ــَج ال ـــى  اإِل  

ـِقــي ــاَوِة اأَتَـّ ــب ــشَّ ــ� ــ�ــصِ ال ــْع ــــْد ُكــْنــُت ِفـــي بَ َوَق واِئُر)3)5.  الدَّ ــــُدوَر  تَ اأَْن  ــى  ــشَ ــ� واأَْخ ــــوراً  اأُم  

ًة ـــــرَّ َم ـــُت  ـــْي ـــطَّ ـــَغ تَ اإِْن  ـــــــي  اأَنِّ واأَْعــــــَلــــــُم  َفنَاِظُر)4)6.  ِغطاِئي  ــوٌف  َمــْكــ�ــشُ ــِر  ْه ــدَّ ال ِمــَن   

ــا ــنَ ــنَ ــْي بَ يـَــْحـــُجـــُز  ــَص  ــ� ــْي لَ ْذ  اإِ ــا  ــن ــتُ ــْل ِخ ــــا  وَم َوالَحواِفُر)5)7.  ــا  ــنَ ــَق ال اإِلَّ  الـــِعـــَدا  ـــَن  ـــْي َوبَ  

بالُخَطا  ْيِف  وال�شَّ ْيِف  بال�شَّ الُخَطا  ــُل  َوَو�ــشْ ُر)6) 8.  َقا�شِ ْيِف  ال�شَّ ُذو  ْيَف  ال�شَّ نَّ  اأَ َظــنَّ  اإِذا 

ــا ــنَ لَ ـــــا  َوَم ِبــالــَفــ�ــشــاِء  ـــا  ـــن ـــَزلْ نَ اأَْن  ـــــى  اإِل واِجُر)7)9.  ال�شَّ ـــاُح  م ـــرِّ ال لَّ  اإِ ــٌل  ــِق ــْع َم ِبــــِه 

يف الزهرة: ».. َر�صاداً ويف..«.  )1(

د، وذلك 
َّ
َجي العرب  اأَمثاِل  َمْن  َفَمَثٌل  املَكاِره،  بع�ِص  ق�صى اهلل يف  قوُله:  »اأَّما  اخلالديّان:  ُتريده. وقال  ما  النَّف�ص:  وهوى 

ِمْثُل  وهو  الهوى،  بع�ِص  يف  وكذلك  ها،  بع�صِ يف  �ْصَد 
ُّ
الر  َ يَّ َف�صَ كلَّها،  ْجَمَعها 

َ
َفي املكاِره،  يف  اهلل  ى  َق�صَ َيُقل:  ل  اأَنَّه 

اأ�صياء كثية،  َذَكر �صيئًا من  اإّنا  216/2[ فاهلل عّز وجّل  ]البقرة   { قولِه �صبحانه: {

ِه َر�َصداً، ويف َبْع�ص الَهَوى َحَذراً« حما�صة اخلالدّيني 41/1.
ْ
وكذلك ال�ّصاعر جعل بع�ص الُكر

وقال  امل�صتقيم.  ريق  للطَّ ب  املَُتَنكِّ واجلائر:  وال�ْصِتقامة.  د  الَق�صْ َنقي�ص  واجَلْور:  به.   
ُ

وَتاأَْن�ص َتاأَْلُفه  الذي  الإِلف:   )2(

ْفِت اأَنَّ ِمْن َداأْبي َوَطِبيَعِتي اأَينِّ ل اأَتَِّبُع الغي، ول اأَْنَقاُد مِلا ُيجاِنُب الَعْدَل. فمتى �صاَمني األيفي 
َ
: »يقول: اأما َعر

ّ
املرزوقي

الل. وكان َيِجُب اأَْن  ْكُته وما َيْختاُر ِمن العِت�صاِف َوُركوِب اجَلْوِر وال�صَّ
َ
ِه، وَتر

ْ
ُت َعَلي

ْ
ُمطاَوَعَتُه فيما ل اأَ�ْصَتْوِفُقه اأََبي

َمر« �رسح ديوان احلما�صة: 713. َع املُ�صْ  َمْو�صِ
َ
يقوَل: ل اأنقاُد َوُهَو جاِئر، فو�صع الّظاِهر

نا اأَْن َتدوَر..«.
ْ
بابة.. واأَْخ�صى َعَلي يف الزهرة: »... َبْع�ِص ال�صَّ  )3(

واِئر: َجْمُع الّدائرة، وهي الَهزمية،  باوة( يف الل�صان والقامو�ص. والدَّ با َوَزَمَنُه، ول َتِرد )ال�صَّ باَوة اأيَّاَم ال�صِّ واأراَد بال�صَّ  

ْوق. باَبة: ِرقَّة ال�صَّ . وال�صَّ  بالإِْن�صاِن َدّواِريُّ
ُ
ْهر وائر: اْخَتَلَفْت عليه باأَحواِلها؛ والدَّ وف الدهر؛ وداَرْت عليِه الدَّ و�رسُ

ِمْن قوِله تعاىل: { ٌة، ماأخوذٌة 
َّ
ُقراآِني وَرُة  الَغْفَلَة، وال�صُّ البيت  بالغطاء  يف هذا  اأراَد    )4(

} ]ق 50: 22[.

.»
ُ
 اخَلواِطر

ُّ
يف الّتعليقات والّنوادر: »اإّل الُقِني  )5(

وما ِخْلُتَنا: ما َظَنْنُتنا، واملفعول الثاين لـ»خال« َغْيُ واِرٍد يف الأَبيات، فَلَعلَّه يف بيٍت �صائع، اأَو لعلَّه َحَذَفه للِعْلِم به؛   

ماح املُْهَتّزة ِلليِنها.
ِّ
 اخَلواِطر: الر

ِّ
يريد: وما ِخْلُتنا اإِّل اأبطاًل حُمامنَي. والُقِني

 » »نا�رسِ والنوادر:  الّتعليقات  الوزن. ويف  به  يختّل  اخُلطا..« حتريف  ُل  »َن�صِ للمرزوقي:  احلما�صة  ديوان  يف �رسح   )6(

نهج  �رسح  ويف   .»ُ قا�رسِ الأَْثِر  َذا  َف 
ْ
ي

َّ
ال�ص اأَنَّ  ُظنَّ  اإذا   ..«  :

ّ
للمرزوقي احلما�صة  ديوان  �رسح  ويف  حتريف.  بالنُّون، 

.»ُ ِف قا�رسِ
ْ
ي

َّ
َء َذا ال�ص

ْ
الغة: ».. اإذا ُظنَّ اأنَّ املَر

َ
الب

ف: ِفِرْنُده، 
ْ
ي

َّ
 ال�ص

ُ
ِب َهْوِل املعركة. واأَْثر

َ
ب

َ
 ِبَق�صَيٍة، ب�ص

َ
يقوُل: اإِّن الأَبطاَل اأَ�صبحوا َيُظنُّون اأنَّ �ُصيوَفهم َق�صيٌة، وما ِهي  

ه.
ُ
وُهو َو�ْصي

بِرماِحهم  وا�ْصَتجروا  املَُتداِخَلة؛  واِجر:  ال�صَّ ماُح 
ِّ
والر واملَْلَجاأُ.  ن  احِل�صْ واملَْعِقل:  الأَر�ص.  من  اتَّ�صع  ما  الف�صاء:   )7(
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هرة )1: 273(: في الزَّ

ــــْوِد بَــْرَدهـــــا ــــَن الــــطَّ ــا ِبــثُــْعــبــاٍن ِم ــن ــِربْ ــشَ � ُمخاِمُر)1)10.  َداٌء   
َ
ـــي ــــ َوه ـــمٍّ  ـــَغ ِل ــفــاًء  �ــشِ

ـــٌة ـــبَ ـــي ـــا َرح ـــن ـــْي ــــَي ُدنْــــيــــانَــــا عـــَل ــــاِل ــــي لَ عاِمُر)2)11.  ْهـــِر  الـــدَّ ِل  اأَوَّ ِفـــي  ــٌر  ــاِم ع َواإِْذ   

وفي المعاني الكبير )1029(:

ـــِة ُكــلَّــَمــا ـــالَ ـــم ـــَح ــــاِت ال ــــى ُمــــِهــــمَّ ــــالَف تَ الَجراِئُر)3)12.  الــجــاِرمــيــَن  بـــاأَيْـــِدي  اأُريـــَحـــْت 

وفي التعليقات والنوادر )1: 259(:

ــُه ــ�ــَص حــالَ ــْي ــــِذي لَ ـــــَر الَّ ـــُب الأَْم ـــْرَك ــــْد يَ َوَق راِئُر)4)13.  ال�شَّ اإِلَــــْيــــِه  ـــُه  ـــْت ـــاَف اأَ�ـــشَ مــا  اإِذا 

وفي الحما�صة ال�صجرية )277(:

ــــَزْل ـــاٌل َولـَـــــْم يَ ـــق ـــٍب َم ـــْع ــــْن َك ــــَي َع ــــاِن اأَت ُر)5)14.  ونَا�شِ ـــــَديَّ  يَ ِمــــْن  ــٌن  ــي ــم يَ ِلــَكــْعــٍب 

َل ابُن  د ناِدر، وقد َعوَّ
ِّ
وَت�صاَجروا: َت�صاَبُكوا وَتطاَعُنوا. وقال اخلاِلِديّان: »وقوُله: اإىِل اأَْن َنَزْلنا ِبالَف�صاِء، البيت، َفَجي

 عليِه يف قوله:
ّ
ومي

ُّ
الر

ْ
َلُهم  

َ
�ص

ْ
َفَلي نوا 

ْ
َيب َوَلْ  الَف�صاَء  ِحــيــَطــاُن«َحلُّوا  ــــِق  الأُْف َواإِطــــاُر  الَقنا  اإِّل 

غَي  َلُهم  َن  ِح�صْ ل  الَقْوَم  باأنَّ  ح  التََّمدُّ اأنَّ  على   ،2426 ديوانه:  يف  ومي 
ُّ
الر ابِن  وبيُت   ،43/1 اخلالديني  حما�صة   

ة )الأ�صمعيات: 140(:
ّ
 قدمٌي- يف مق�صوَرِته الأَ�صمعي

ٌّ
 -وهو جاهلي

ّ
اأَ�ْصِلحِتهم َقِدمي، ومنه قوُل الأَ�ْصَعِر اجُلْعِفي

َدى
َّ
 الـــر

َّ
ــي ــَوقِّ ــْد َعــِلــْمــُت َعــَلــى َت ــَق ىَوَل

َ
الُقر ــَدُر  َم ل  ُل 

ْ
الَخي وَن  الُح�صُ اأَنَّ 

ب. والّداء املُخاِمر: 
ْ
: الَكر

ّ
ْود: اجلبل العظيم. والَغم يُل املاِء يف الوادي. والطَّ الثُّعبان: َجْمُع الثَّْعِب والثََّعِب، وهو َم�صِ  )1(

ْبنا ِبُثعباٍن« اأي: ِمْن ُثْعباٍن، والباُء هاهنا مبعنى ِمن، نحَو َقْوِله تعاىل:  املُخاِلط، الذي خاَلَط َدَمه وَجْوَفه. وقوُله: »�رَسِ

 
يدّل  البيت  و�صياق   .111 اللَّبيب:  مغني  وانظر  6[؛   :76 ]الإن�صان   { }

ث َعِن اخلمرة، واأنَّ ال�صمي يف »بردها« عائٌد عليها. على اأّنه يتحدَّ

حيبة: الوا�صعة، يعني رخاَء العي�ص وَرَغَده.
ّ
الدنيا الر  )2(

 :
ُ
َم جرمية، اأي َجَنى ِجناَيًة. واجلراِئر

َ
َيُة يحِمُلها قوٌم َعْن َقْوم. واجلاِرمون: جمُع اجلاِرم، وهو الذي َجر احَلَمالة: الدِّ  )3(

 َرُجاًل مَيَْدُحه: )البيت( تالفى: َتداَرَك، اأَي 
َ
ِة، وهي اجِلناية. وقاَل ابُن قتيبة: »قاَل حميد بن ثور، وَذَكر

َ
َجْمُع اجَلرير

ُب تقوُل: 
َ
وا ]احَلمالِت[ اإىِل اأَْهِلها؛ والَعر دَّ

 اجلاِرمني فاأَ
ُ
ُكم َجراِئر

ْ
ْت َعَلي : اأي ُردَّ

ُ
َل احَلمالت. اأُِريَحِت اجَلرائر مَّ

حَتَ

ِه« املعاين الكبي: 1029.
ْ
ِه اإَِلي دِّ

ُه، اأي: اأَ اأَِرْح عليِه َحقَّ

ف هذه  رَبَ حّتى َتْنَك�صِ  بحاٍل َلُه، �صَ
َ

�ص
ْ
�ِص ونحِوه ّما َلي

ْ
ائر اإىل �َصَظِف الَعي ْتُه ال�رسَّ

َّ
َطر اأَْتُه؛ يعني اأّنه اإذا ا�صْ اأ�صافته اإِليه: اأَجْلَ  )4(

احلاُل.

نة.
َ

ة، واملَْنِزَلُة احَل�ص منُي: الُقوَّ
َ
ُد ال�صاِعر بهذه الأبيات 14 - 17 رجاًل ا�ْصَمه كعب، ول اأَْعِرْفُه. والي َيَتَوعَّ  )5(
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ــــمَّ لأَْحــــــــُدَوْن ــِل ثُ ــْه ــشَّ ــ� ــال ـــْن ب ـــشَ ـــِر� ـــتَ لأَْع ـــــــُر)1)15.  ــهــا ِلـــْلـــُمـــعـــاِديـــَن َزاِج ــي ــَد ِف ــاِئ ــش ــ� َق

ــَهــا واُة َقــريــ�ــشَ ــي الـــــــرُّ ــِل ــْح ــتَ ــشْ ــ� �شاِمُر)2)16.  َفــــراِئــــَد تَ  
ِّ
ــي ــَح ال ـــِب  لِع ـــْن  ِم ِبــهــا  ــو  ــُه ــْل َويَ

ــِه ــــاَم َكــفِّ ــــه ــْيــُخ اإِب ــا الــ�ــشَّ ــه ــْي ــَل يـَــَعـــ�ـــصُّ َع َوالَمقاِبُر)3)17.  ـــْم  ـــاوؤُُك ـــي اأَْح ــهــا  ِب ـــَزى  ـــْخ َوتُ

• • •

(34(

في التعليقات والنوادر )1: 163(:

ـــا ـــَه ـــــاَل الأَجـــــــــاِرُع ُدونَ اأَقــــــوُل َوَقــــــْد َح ـــــُرْه)4)1.  ـــــاهــــــ ـــُه َواأَب ـــمـــانُ ـــْل َوَغـــيَّـــبـَــهـــــــا ُع

وفي اأ�صا�ص البالغة )خباأ(:

ـــُه ـــنَّ َظ اأُخـــــاِبـــــُئ  َظـــــنٍّ  ـــــــو  اأَُخ َمـــــْن  اأَل  ُرْه)5)2.  اأُبا�شِ بَ�شيٌر  اأَْم  تَــنــاهـــــْوا  ــُث  ــْي ــَح ِب

وفي التعليقات والنوادر )1: 262(:

ٍة ـــرَّ ـــا ِمـــــْن َربـــيـــِع َمـــ�ـــشَ ـــْون ـــَه ــــْن لَ ــــاِئ َظهاِئُرْه)6)3.  َوك َقــ�ــشــيــٍر  لَــَهــْونــاه  ــْيــٍف  َو�ــشَ  

ِقُف بحيُث َيراُه ُكلُّ اأََحٍد ِمَّْن َحْوَله. ولأَْحُدَوْن: ِمَن احُلداِء، َوُهو �َصْوُق 
َ
َيْن، يعني اأَنَّه �َصي دَّ ْهِل: لأََت�صَ

َّ
ْن بال�ص �صَ لأَْعرَتِ  )1(

الإِبل بالِغناِء َلها، فا�صتعاره للق�صاِئد.

يف فقه اللغة و�رس العربية، واحلما�صة الب�رسية: »َق�صائد... ن�صيَدها..«.  )2(

ار، وهم  مَّ ُّ
ال�ص امر: 

َّ
وال�ص ال�صعر.  للق�صائد. والقري�ص:  ا�صتعارها  النفي�صة،  الَفريدِة، وهي اجلوهرة  والَفرائد: جمُع   

مر.
َّ

ع الذي يجتمعون فيه لل�ص امر اأي�صًا: املَْو�صِ
َّ

ثون بالليل؛ وال�ص اجلماعة الذين يتحدَّ

يف فقه اللغة و�رس العربية: ».. وُيْجَزى بها..«.  )3(

هم منها.
ُ
ه، كنايٌة عِن اخِلْزي الذي ُي�صيب واأراَد باملقابر �صاكنيها، وهم الأموات. وقوُله: يع�صُّ عليها ال�صيُخ اإبهاَم َكفِّ  

فيه حزونة وخ�صونة،  الذي  الوا�صع  املكان  الأجرع، وهو  بينهما. والأجارع: جمع  الأمر: حجز  بيَنه وبني  حاَل   )4(

ب من الأر�ص الذي ل يعلوُه 
ِّ
والكثيب الذي اأحد جانبيه رمل والآخر حجارة. والأباهر: جمع الأبهر؛ وهو الطي

ل. وقال الَهَجرّي: »َعَلٌم ِمن اجلبال، واجلمع اأعالم 
ُ
: ما اتَّ�صع من الأر�ص، والأر�ص الوا�صعة بني الأجب

ُ
ْهر

ُ
يل؛ والب

َّ
ال�ص

وِعالم وُعْلمان، قال حميد: )البيت(« التعليقات والنوادر 163/1. ول يرد يف الل�صان والقامو�ص جمع للَعَلِم الذي 

هو اجلبل بلفظ )ُعْلمان(.

ُته؛ يريد بقوله: اأُخاِبُئ َظنَّه بحيث تناَهوا، اأَ�صاأَُله َعْن َظنِّه باملكاِن 
ْ
َخاباأَُه: حاَجاُه؛ تقوُل: خاباأُْته ما َكذا؛ اأي: حاَجي  )5(

َء قبَل �صاحِبه؛ يريد: اأْم َمْن 
ْ
ي �رسِ ال�صَّ

ْ
يُّهما ُيب

ُجَل َنَظرا اأَ
َّ
ُجُل الر

َّ
َ الر ه وو�صلوا اإىِل غايتهم منه. وبا�رسَ

ْ
اإَِلي الذي َتناَهْوا 

ُه. �رسَ اأ�صاأُله عن املكان الذي تناَهْوا اإليه اإْن كان يب�رسِ
َ
َرُجٌل قويُّ الب

كائن: مبعنى )كم( اخلربية، ت�صتخدم للتكثي. ولهوناه: اأي لهونا به. والظهائر: جمع الظهية، وهي حدُّ انت�صاف   )6(
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ـــٌة ـــتَـــِظـــلَّ ــــــِه ُمـــ�ـــشْ ِب ـــــْزٍع تـُــَغـــنِّـــيـــنـــا  ـــــِج ِب ــــاٍق يـُــــحـــــاِوُرْه)1)4.   ــِه َو�ــــشَ ــي ــنِّ ــَغ ــاٍق تُ ــش ــ�  ِب

ــْوِتــَهــا ــَل �ــشَ ــْث ــى ِم ــَح ــتَ ــاَق ُحـــرٍّ َوانْ ــشَ َدَعــــْت � َوتُماِئُرْه)2)5.  ِبـــــِه  نَــــْوحــــاً  يُـــمـــائـــُرَهـــا   

ْطــــــالِل الـــَمـــلـــيـــَحـــِة بـَــْعـــَدنـــا ـــــرَّ ِبــــــاأَ اأَ�ـــــشَ َوتُباِكُرْه)3)6.  ـــُه  ـــابُ ـــاأْت تَ ــَفــى  الــ�ــشَّ َدُروُج   

ـٍة ــــــْوَم َحــيَـّ ــــــَدْت يَ ـــْو اأَنَّــــهــــا َكــــانـَـــْت بَ ـــَل َف َمَطاِمُرْه)4)7.  ــــٍر  َوْع ــِن  ــْي ــْرنَ ــَق ال ــِطــِف  ــَع ــْن ــُم ِل

ٍة ــِخــرَّ ــَم ــ�ــشْ ــَل ِفـــي ُم ــْه ــ�ــشَّ ــاِت ال ــب ــاِئ ــَه ـــَن ال ِم ــــــاِدُرْه)5)8.  ـــْوَم َف ـــَق ـــُن ال ـــاأَْم ــــوٍل يَ ــِد وُع ــْي ــَح ِب

ـــُه ـــاَق ـــشَ مـــــاُة و� ـــــاَم الـــــرُّ ـــــــْو ق اأَتـــــاَهـــــا َولَ َمقاِدُرْه)6)9.  تَــحــيــَن  ــى  ــتَّ َح ــبــا  الــ�ــشِّ ِحــبــاُل 

دة  ال�صِّ اأيام  فاإنهم ي�صفون  العرب  مزّي: »واأما كالم 
ْ
الراَمُهر قال  اأوقاُت �رسور؛  الظهائر لأنها  ت  َق�رسُ واإنا  النهار. 

اأمثال احلديث:  َوَهْوُله«  اليوم وِثقُله وِعَظُمه  ة ذلك  دَّ ُيراد �صِ ؛ واإنا  ها بالطول، واأيام الرخاء وال�رسور بالِق�رسَ
َ
وليالي

.61
ورد البيتان الرابع واخلام�ص يف التعليقات والنوادر هكذا:  )1(

………................ .............………ِبــِجــْزٍع  ها 
ُ
ُيمائر

………................. ــْت  ..................…َدَع ــاٍق 
َ

ــص ــ� ِب

اأي فيه تبادٌل ِبَعُجَزي البيتني، وهذا ما جعلهما غَي وا�صحني، وقد جاء البيُت اخلام�ص يف الل�صان )ماأر( كما اأثبتُّه،   

وهو يدّل على هذا التبادل، ونبه على ذلك الأ�صتاذ عبا�ص عبد القادر يف ديوان ُحميد بتحقيق امليمني: 90.

اأراَد حمامًة  ُتْنِبُت ال�صجر. وامل�صَتِظلَّة:  �َصَعٌة  ُي�صمى ِجْزعًا حتى تكون له  واجِلْزُع: منعطف الوادي، وو�َصُطه، ول   

ُن ِمْن اأغ�صان ال�صجرة. وحاَوَرُه: جاَوَبه، يعني اإذا مال اأحد  اق: الُغ�صْ
ّ

فة عن املو�صوف. وال�ص تِظلًَّة، فاأناَب ال�صِّ
ْ

ُم�ص

َني ال�صجرة ماَل الآخر كاأنه يجاوُبه، واإنا مييالن مْن تالعب الهواء بهما. ُغ�صْ

ه«.
ُ
ِيِه ومُتَاِير

ْ
ها يف َجر

ُ
يف الل�صان )ماأر(: »... فانتحى... مياِئرها يف فعله..«. ويف الل�صان )مور(: »مُياِير  )2(

ْوتها: جاء ب�صوٍت مثِل �صوتها؛ مَن النحِو،  : ذكر الَقَمارّي، والقمارّي: �رسٌب من احَلمام. وانتحى مثَل �صَ
ّ
و�صاُق حر  

ها: يباريها ويعار�صها.
ُ
ها ومُياِير

ُ
د والطريق، وتقول: نحاه وانتحاُه. وميائر وهو الَق�صْ

يف طبعة امليمني: »اأظّل...« حتريف.  )3(

يُح من تراٍب 
ِّ
فى: ُكلُّ ما �َصَفْتُه الر

َّ
فى لأنَّها ت�صفيه اأي َتْذُروه. وال�ص

َّ
، واأ�صاَفها اإىل ال�ص

ِّ
يح ال�رسيعُة املَر

ِّ
ُروُج: الر والدَّ  

ُه: 
ُ
ِب، وهو املجيُء لياًل. وُتباِكر ِفِه الريح. وتاأتاُبُه: على وزن تفتِعُلُه، ِمَن التاأوُّ

ْ
اُب واإن ل َت�ص فى اأي�صًا: الرتُّ

َّ
وَغِيِه، وال�ص

تاأتيه ُبكرًة.

 :
ُ
ة(. وُمنعطُف القرَنني: اأراد به الوعل. واملطامر

ّ
ئ؛ معجم البلدان )حي

ّ
ة: من ماليف اليمن، وجبٌل من جبال َطي

َّ
َحي  )4(

ُه بع�صهم بالوثوب اإىل الأ�صفل.  اإذا وثَب، وَخ�صَّ
ُ
جمع َمْطِمر، وهو ا�صمُ مكاٍن من َطَمر يطِمر

ة: اجلباُل العالية، 
َّ
من الهائبات ال�صهل: اأي من الوعول التي تتَّقي ال�صهل والنزول اإليه خ�صيَة ال�صيادين. واملُ�ْصَمِخر  )5(

. وحيُد اجلبل: احلرُف ال�صاخ�ص الذي يخرج منه كاأنَّه َجَناٌح، واأ�صافُه اإىل الوعول مِلاُلزمِتها اإياه. 
ّ
واحُدها ُم�ْصَمِخر

ّن العاِقل يف اجلبِل؛ اأي الاّلجئ فيه. والفاِدُر: الوعُل املُ�صِ

ال�صتعارة؛  ا�صتعمله على  اأ�صباُبه،  با:  ال�صِّ اأنها«. وحبال  ال�صابع: »فلو  البيت  لقوله يف  »اأتاها« جواُب �رسٍط  قوله:   )6(

با: َجْهَلُة الفتّوة. واملقاِدر: جمع املقدار، وهو ُحْكمُ اهلِل وق�صاوؤه. وال�صِّ
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ــُه ــابُ ــب ـــِري َح ـــْج كِّ يَ ـــــرَّ ــِل ال ــْي ــشَ ــ� ـــاَدى َك ـــه تَ نَهـاِبُرْه)1)10.  َقــلــيــٍل  ــــٍث  َوْع ِذي  ــحــاَء  ــْط ــبَ ِب

ــا ـــ ــه ــَدلِّ جــــاِل ِب ـــــاِب الــــرِّ ـــــب ــــوٌب لأَلْ ــــُل َخ َمَحاِجُرْه)2)11.  تُــَحــلَّ  اأَْن  ـــــَراٌم  َح ــا  ــمــاَه ِح

ــِه ــالئ ب َعــــْن  الـــَفـــتـَــى  ـــَك  ثْ ـــدِّ ـــَح يُ لَــــْم  اإِذا  يُعا�ِشُرْه)3)12.  ـــْن  َم ــى  ــتَ ــَف ال ــِلــي  ــْب يُ ِبــمــا  ــــاَك  اأَت

ــِوي  ــتَ ــْح ــا َكــــاَن يَ ـــْوِت م ـــَم ــــــَل ِعــْنــَد ال َوَزايَ �َشَرا�ِشُرْه)4) 13.  َعــَلــْيــِه  تـُـْلــَقــى  ــْن  ــُك يَ لَــْم  َكــــاأَْن 

وفي العين )3: 375(:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اِئُرْه)5)14.  ب�شَ ــٍر  ــي ــث َك َمــــْوٍج  ــي  ف ِبـــَهـــْكـــراَن 

وفي البارع )333(:

ـــيـــغـــاً َكـــــاأَنَّـــــُه ُر ِذفـــــــــراُه نـَــ�ـــشِ َوتـَــــــْحـــــــِدُ مَقاِطُرْه)6)15.  ـــــِدرُّ  يُ ــا  م ــصٍ  ــ� ــْق ِن ــُح  ــي ــا�ــشِ ــن َم

• • •

اُب 
َ
وَحب القليل.  املطر   : كُّ

َّ
والر للتخفيف.  التاَءين  اإحدى  فحذف  تتهادى،  واأ�صله:  م�صيتها،  يف  َتَتمايل  َتَهاَدى:    )1(

ْمُل 
َّ
الر احَل�صى. والَوْعُث:  ُدقاُق  فيِه  يٌل وا�صٌع  َم�صِ التي تطفو عليه. والبطحاء والبطيحة والأبطح:  الفقاقيع  ِل: 

ْ
ي

َّ
ال�ص

ُة العميقة.
َ
ِة، وهي احُلْفر : َجْمُع النُّْهرُبَ

ُ
القليل. والنَّهاِبر

ّل: الدلل. واحِلمى: ما ُيحمى  ها. والدَّ
ُ
امراأٌة َخلوب: َتْخُلُب عقوَل الرجاِل وقلوَبهم بجمالها ودللها، اأي ت�صُلب  )2(

ُم هلِل تعاىل، 
َ
ُم واحٌد؛ احَلر

َ
 واحِلَمى واحَلر

ُ
: »املَْحَجر ُبُه اأحد. واملحاجر: جمع املَْحَجر؛ وقال الَهَجِريُّ

َ
ومُيَنع فال َيْقر

والباقيان للنا�ص« التعليقات والنوادر 263/1.

لي بالَء ُفالٍن، اأي ل يعمُل ِمْثَل َعَمِلِه.
ْ
البالُء هاهنا: الجتهاد يف العمل باخلي وال�رس، تقول: هو ل ُيب  )3(

ال�صمي يف قوله: »عليه« عائٌد على ال�صم املو�صول يف قوله: »ما كان يحتوي«. وال�صمي يف قوله: »�رَسا�رِسُه« عائٌد   )4(

ة، وقال امليدايّن: »اأَلقى 
َّ
ا�رس: املََحب على الفتى، وتقدير الكالم: كاأْن َلْ يكْن تلقى �رَسَا�رِسُه على ما كان يحتوي. وال�رسَّ

ِه« جممع الأمثال 176/2.
ِّ
ُه ِمْن ُحب

َ
َدن، اأي األقى عليِه َنْف�ص

َ
عليه �رَسا�رِسَه: ال�رسا�رس الب

ُُه« العني 375/3. �رسِ
ْ
، قال حميد: )ال�صطر( اأَْي: َمْن ُيب

ٌ
قال اخلليُل: »َهْكران: غدير  )5(

يف البارع: »وحتدر ِذخراُه.... َنْف�ٍص..« حتريف وت�صحيف.  )6(

ق. واملنا�صيُح: جمُع 
َ
فرى: العظم ال�صاخ�ص خلَف الأُذن. والنَّ�صيغ: الَعر ُر ب�صم الدال وك�رسها: ت�صيل. والذِّ ِدُ وحَتْ  

 
ُّ
َفر فرى اأ�ْصَوَد، ثم َي�صْ ابَِّة ي�صيُل من الذِّ ُق الدَّ

َ
. والنِّْق�ص: امِلداد الذي ُيْكَتب به؛ وَعر َح، اأي ُر�صَّ من�صوٍح، وهو ما ُن�صِ

يل. واملقاِطر: جمُع املَْقَطر، وهو مكاُن  : ُي�صِ فرى بالنق�ص. وُيِدرُّ ُه العرَق الذي ي�صيُل اأ�ْصوَد من الذِّ
ِّ
ب اإذا يب�ص؛ فهو ُي�صَ

الِنِه.
َ
ق و�َصي

َ
َقْطِر الَعر
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(35(

:
)1(

في معجم البلدان )ثرمداُء(

ـــــُه اإِمـــــاَرتَ ـــْخ  تَـــْفـــ�ـــشَ ل  َمــــــــْرواُن  َك  َردَّ �ُشر�ُشور)2)1.  ــَت  ِعــ�ــشْ ــا  م لَــهــا  راٍع  َفــفــيــَك 

ــُه ــيَ ــشِ ــوا� ــ�ــْص َح ــْمــ�ــشَ ــــــْرِدَك لَـــْم يَ ـــا بـــاُل بُ َم تَْحبيُر)3)2.  ــاَء  ــع ــْن ــشَ � َول  ــــداَء  ــــْرَم ثَ ِمــــْن 

َظـــَهـــراً ـــي  ـــِن ـــْرتَ ـــاَه َج مـــا  اأَنَّ  َدرى  َولـَـــــْو  الُفوُر)4)3.  اأَْذنــابَــَهــا  لأْلأَْت  ــا  َم ُعــــْدَت  ــا  َم

ويعود  واأمراءهم-  اأمية  بني  خلفاء  -يعني  امللوك  اإىل  مي�صي  يراُه  كان  ثور  بن  حلميد  ابنًا  اأن  احلموي  ياقوت  ذكر   )1(

مك�صّواً، فاأخذ بعياً لأبيه فق�صد مرواَن -يعني ابَن احَلَكِم- فرّده ول يعِطِه �صيئًا؛ فقال حميد الأبيات: 1 - 3؛ انظر 

معجم البلدان )ثرمداء(.

موت  بعد  ال�صام  يف  باخلالفة  له  ُبويَع  اأمية،  بني  من  املروانيني  اخللفاء  اأول  هو  احلكم:  بن  ومروان   
 

وباقي  م�رس،  متّلك  ثم  ة،  خا�صّ بال�صام  �صلطاُنه  وكان   ،65 �صنة  مرواُن  وُتُويفِّ   64 �صنة  معاوية  بن  يزيد  بن  معاوية 

الأم�صار يف طاعة عبد اهلل بن الزبي، وكان من قبُل واليًا على املدينة ملعاوية بن اأبي �صفيان ثم واليًا على مكة واملدينة 

جميعًا ملعاوية، وَعَزَلُه َعْنُهما �صنة ت�صٍع وخم�صني؛ انظر: الِعرَب يف خرب من َغرب 70/1 - 73، وماآثر الإنافة يف معال 

مروان  وليِة  اأيّام  كانت  ُحميد  ولِد  مع  جرت  التي  احلادثة  هذه  اأّن  والأغلب   .126  -  124  ،114/1 اخلالفة 

ٌء حتت �صلطانه اأيام خالفته، وبنو هالل 
ْ
ملعاوية بن اأبي �صفيان ل يف اأيام خالفته هو؛ لأنه ل يكن من اجلزيرة العربية �صي

كانوا يف اجلزيرة.

يف الوح�صيات، والبيان والتبيني: »َدْع عنَك مرواَن ل تطُلْب...« ويف الوح�صيات: »فغي راٍع...« حتريف.  )2(

ُكْن فيَك راٍع 
َ
 ب�صيغة اخَلرَب، اأي: ِلي

ٌ
�ُصور: الَفِطن العاِل احلاذق. وقوله: ففيَك راٍع لها، اأمر ه. وال�رسُّ : َنَق�صَ

َ
َخ الأمر

َ
وَف�ص  

لها.

َدْيَك...« حتريف.
ْ
يف الوح�صيات: »ما باُل ُبر  )3(

امرئ  لبني  اليمامة  اأر�ص  من  قرية  وثرمداء:  واأطراُفه.  ه 
ُ
جوانب الرُبد:  وحوا�صي  مطط.  ثوٌب  والرُبد:   

القي�ص بن متيم؛ معجم البلدان )ثرمداء(. و�صنعاء: مدينة باليمن م�صهورة معروفة؛ انظر معجم ما ا�صتعجم ومعجم  

ن اإليك مروان. ه. يريد اأْن يقول لولده: ما بالك ل ُيْح�صِ ُة، وهي َنَْنَمُة الّثوِب وَنْق�صُ
َ
ي البلدان )�صنعاء(. والتحبي: التَّْو�صِ

يف تهذيب اللغة، والل�صان: ».. ُظُهراً..«. ويف الل�صان والتاج: ».. ما ُعْدُت..«.  )4(

ويف تهذيب اللغة: ».. الُفوؤُُر« حتريف. ويف التكملة والذيل وال�صلة، والل�صان: »الُفوؤَر« حتريف. وال�صمي امل�صترت   

يف قوله: َدَرى، عائٌد على مروان. وقوله: َظَهراً من�صوٌب بفعٍل حمذوٍف تقديره: جرى اأو �صال، قال ابُن منظور: 

 
َ
ْهر الظُّ واأح�صب  الأزهرّي:  قال  َظْهراً،  كقولك  ُظْهراً  الوادي  و�صاَل  نف�صه...  مبطر  �صاَل  اإذا  َظْهراً  الوادي  »�صاَل 

اللغة  تهذيب  وانظر  )ظهر(،  الل�صان  )البيت(«  ُظُهراً..  جاهرتني  ما  اأنَّ  درى  ولو  اأن�صد:  لأّنه  اأَْجَوَد؛   -
ِّ
م -بال�صَ

246/6، وهذا يدّل على اأن احلركة على الهاء يف قوله: »ُظُهراً« اأو »َظَهراً« لل�رسورة، وقوُلُه: ما جاهرتني، اأي ما 
ره. وقوله: ما لأْلأَت اأذناَبها  َخ اإماراِتِه، فنهاُه حميد وحذَّ

ْ
اأعلنَت يل، ورمبا كان ابُنه اأراد اخلروَج على مروان وَف�ص

الُفور، َمَثٌل؛ قال ابُن منظور: »الُفور، بال�صم: الظباء ل واحد لها ِمْن لفظها، هذا قول يعقوب، وقال ُكراع: واحدها 

ُد 
َ
ْت باأذنابها؛ اأي ل اأفعله اأبداً. والفور: الظباء، ل ُيْفر َ�صَ

ب : ل اأفعل ذلك ما لأْلأَت الُفور؛ اأي َب�صْ
ّ
فائر. ابن الأعرابي
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:
)1(

وفي التعليقات والنوادر )154/ب(

ـــشـــيـــُد ِبــِهــْم ــــــْوٌم اأُ� ـــٍر َق ـــاِم ـــو ع ـــنُ ـــي بَ ـــْوم َق َمْن�ُشوُر)2)4.  ـــْرُع  ـــَف وال ــِمــٌع  ُمــْجــتَ ــُل  ــشْ ــالأَ� َف

ــُه ــُدوَن لَ ـــا الــحــا�ــشِ ـــيَ اأْع
َ
ـــدُّ اأَْغـــَلـــُب  ـــَج َوال تَْغِييُر)3)5.  اهلِل  ِلــَخــْلــِق  ولَــْيــ�ــصَ  َحـــــْوًل، 

ــَهــا ــوَن ِب ــش ــ� ــــاأَْر�ــــصٍ ل ُح ـــُن نَـــا�ـــٌص ِب ـــْح َونَ يُر)4)6.  الَمحا�شِ والـــُجـــْرُد  ـــُة  ـــنَّ الأَ�ـــشِ اإلَّ 

ــا ــَه ــ�ــشِ ــواِن ــاٌع فــي َق ــع ــشُ ــي الــجــبَــاَن � ــشِ ــ� ــْع يُ المَغاِويُر)5)7.  ــُث  ــْع ــشُّ ــ� ال ــَلــهـــــا  تَــَجــلَّ اإِذا 

ـــِهـــْم ـــنـــاِزِل ــــي َم ـــا ِف ـــنَّ ـــصَ َع ـــا� ـــنَّ ــــَل ال ــــكَّ َونَ الَع�شاِفيُر)6)8.  ِفيها  الَّتي  ــصِ  وؤو� ــرُّ ال ــْرُب  �ــشَ

َكْتها.
َّ
لها واحٌد من لفظها« الل�صان )فور(؛ وانظر جممع الأمثال 225/2. ولأْلأَْت باأذنابها وب�صب�صت بها: َحر

التعليقات  110، ون�صخة  1960، �صفحة:  �صنة  ني�صان،  اأبريل -   ،2 العدد   ،11 املجّلد  الهند،  ثقافة  نقاًل عن جملة   )1(

والنوادر التي اْعُتِمَد عليها غي الن�صخة التي اْعَتَمَد عليها حمّقُق التعليقات والنوادر. ول يرد البيت ال�صابع يف التعليقات 

 يف اأماليه: 127.
ّ
والنوادر، واإنا اأ�صفُته برتتيبه عن الالآيل: 883 وعن التنبيه على اأوهام اأبي علي

ره ورفَع �صوَته. وقوله: الأ�صل جمتمع،  اأ�صاَد بالقوِم: اأثنى عليهم، ورَفَع �صوَته مبدحهم؛ من قولهم اأ�صاد بذكره اإذا �َصهَّ  )2(

ع من هذا الأ�صل الواحد كثٌي منت�رس.
ّ
اأي اأبوهم واحد. وقوله: والفرع من�صور. اأي: ما تفر

اجَلّد: احلّظ. والأغلُب: الغالب، من الَغْلِب، وهو القهر، واأغلُب اأي�صًا: هو ابُن �صع�صعة، اأخو عامر بن �صع�صعة،   )3(

ة.  اأغلُب..«. واأَعيا احلا�صدون: تعبوا وعجزوا. واحَلْول: الُقوَّ
ّ
ولو اأراده لقال: »والعم

 
ً
القافيُة مبعنى ر 

َّ
تتكر اأْن  اإِيطاٌء، وهو  البيت  يقَع يف  لئالَّ  الالآيل  املغاوير«، واأثبتُّ رواية  التعليقات والنوادر: »..  يف   )4(

اأبي  اأوَهام  على  والتنبيه  الالآيل  242. ويف  والقوايف  العرو�ص  والوايف يف   ،61 لالأخف�ص:  القوايف،  انظر:  واحٍد؛ 

نَِّة«. َمٌة ُزْرُق الأ�صِ  يف اأماليه: »اإذ ل ِحَجاَز لنا اإّل ُمَقوَّ
ّ
علي

واملحا�صي: جمع  ال�ّصعر.  ق�صُي  الفر�ُص  وهو  الأجرد،  د: جمع 
ْ
واجُلر مح. 

ّ
الر ُل  َن�صْ وهو  نان، 

ِّ
ال�ص والأ�صنَّة: جمع   

َتِفعًا يف َعْدِوِه. واحِلَجاز: ما َيْحُجُز بنَي �صيئنِي.
ْ
�ص الذي َيْعُدو ُمر

َ
ار، وهو الَفر ي وامِلْح�صَ امِلْح�صِ

بال�صعاع الذي يف  الراأ�ِص، وعنى  اأعلى  الَقْوَن�ِص، وهو   اخَليل: جمع 
ُ

ُه. وَقوان�ص َعَف َب�رسَ اأ�صْ ُيْع�صيه:  ال�صوُء  اأْع�صاُه   )5(

قوان�ِص اخليل ال�صعاَع الذي ي�صُدُر عن اأ�صّنِة رماِح الفر�صان التي و�صعوها بنَي اأُُذنيها. وال�صعُث: جمُع الأ�صعِث، وهو 

لََّل الفر�َص: َعالُه. ْعِر. واملغاوير: جمع امِلْغوار، وهو الرجُل الكثي الغاراِت. وجَتَ ُد ال�صَّ
ِّ
اأ�ِص املَُتَلب

َّ
املُْغربُّ الر

َل...«. ويف �صائر م�صادر البيت: ».. يف مواطننا..«. ويف اجليم:  يف الالآيل، والتنبيه على اأوهام اأبي علي: »قد َنكَّ  )6(

».. �رسُب العظام..«. ويف اأمايل القايل، والتنبيه على اأوهام اأبي علي، والالآيل: ».. �رسُب الروؤو�ص..«.

 رحمه 
ّ
الء؛ قال البكرّي: »قال اأبو علي

َ
نون. والع�صافي: كنايٌة عن الِكرْبِ واخُلي

ُ
َل الّنا�َص: َجَعَلهم َيْنِكُلوَن، اأي َيْجب ونكَّ  

ُت عليه الّنا�صية، قال حميد: )البيت( ولو اأراد ال�ّصاعر بالع�صافي هنا الِعظاَم ل يكن 
ُ
اهلل: الُع�صفور: الَعْظم الّذي َتْنب

عور؛ واإّنا يريد: الروؤو�ص التي  للكالم فائدٌة، لأّن يف كّل راأ�ٍص ع�صفوراً، فكاأّنه قال: �رسب الروؤو�ص التي فيها ال�صُّ

الء، وتقول: طارت ع�صافي راأ�صه اإذا 
َ
ُب َتْكني بالع�صافي عن الِكرْبِ واخُلي

َ
ماُح اإىل ما ل َتَناُله، والَعر ْهُو والطِّ فيها الزَّ

ذهب ِكرْبُه...« التنبيه على اأوهام اأبي علي: 126.
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ـــٍة َع ـــدَّ ـــَج ُم ــــراٍف  ِبــــاأَ�ــــشْ ـــوُك  ـــل ـــُم ال َودَّ  ـــــوُر)1)9.  ُع ــٌة  ــشَ ــو� ــُم ــْط َم اأَْعــيُــنَــهـــــْم  َواأَنَّ 

ـــٍب ُمـــوؤْتَـــ�ـــشَ َغـــْيـــَر  ــــا  ــــون اأَبُ اأبـــاهـــــــم  اأَنَّ  وُر)2)10.  َمْن�شُ ـــَجـــدَّ  ال َواأَنَّ  ــا  ــن ــْب ــ�ــشِ نُ اإذا 

وفي التقفية )399(:

ـــُه لَ َحــــِويــــَل  َل  ـــٌل  ـــْق ِث ـــمِّ  ـــَه ال ـــُب  ـــاِح ـــشَ و� ُعْب�ُشوُر)3)11.  ــــــــْوَداُء  َق ــه  ــَع ــيِّ ــشَ ــ� يُ ـــى  َحـــتَّ

وفي الل�صان )عبط(:

ُمــْعــتَــبَــطــاً ــــــــــْرَن  اأَثَ ــا  ـــ ــه ــُك ــاِب ــن ــشَ � اإِذا  يُر)4)12.  الأَعا�شِ ِفيهـا  ــْت  ــبَ َك ـراِب  الــتُـّ ِمـــَن   

وفي اأ�صا�ص البالغة )غبب(:

ِثــَقــٍة ــــــو  اأَُخ مــــــوٌل،  َوَمــــــاأْ  ، ُمــــِغــــبٌّ َزْوٌر  َم�ْشُهوُر)5)13.  ــْدِق،  ــشِّ ــ� ال ــاِء  ــن ثَ ِمـــْن  ــٌر  ــاِئ ــش َو�

• • •

. والأ�رساف: الأُُذنان والأنف. وجدَع اأنَفه واأذنه: َقَطَعُهما. والعنُي املطمو�صة: التي ذهب ب�رُسها، قال  : اأحبَّ ودَّ  )1(

وا اأْن  عة، للمقابلة؛ اأي: ودُّ } ]ي�ص 36: 66[. والباء يف قوله: باأ�رساف جُمَدَّ تعاىل: {

ل يف قوله: واأنَّ اأعينهم  عًة واأعيُنهم مطمو�صًة مقابَل اأْن يكوَن اأبونا اأبًا لهم. وامل�صدر املوؤوَّ دَّ تكوَن اآناُفهم واآذاُنهم جُمَ

ّدعة. وَمْفعوُل »َودَّ امللوُك« هو قوله يف البيت التايل: اأّن اأباهم اأبونا، وهو  مطمو�صة، معطوف على قوله: باأ�رساف جُمَ

ى بالت�صمني، انظر التعليَق على البيت الثاين من القطعة )31(. مَّ َ
ما ُي�ص

بونا...«.
َّ
يف الرب�صان والعرجان: »اأّن اأبانا اأبوهم َغْيَ ُمْنَتَحٍل اإِْذ جر  )2(

ٍب: �رسيٌح غي ملوط بغيه من الأن�صاب. ومن�صور: اأحُد اأجداد بني عامر، ففي ن�صبهم اأنهم بنو عامر  وغي موؤَت�صَ  

، انظر: جمهرة  الن بن ُم�رسَ
ْ
َفة بن قي�ص َعي بن �صع�صعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن من�صور بن عكرمة بن َخ�صَ

اأن�صاب العرب: 271.

وَتاَبَعه.  اه  َقوَّ اأمٍر:  على  عه 
َّ
ما؛و�َصي ٍع  َمْو�صِ اإىل  ه 

ُ
وُيوؤِْن�ص ي�صاحبه  معُه  عُه: خرَج 

َّ
و�َصي الَت�رسُّف.  على  القدرة  احَلِويل:   )3(

هر. والُعب�صور: الّناقة ال�صخمة القويّة. والَقْوَداُء: الّناقُة الطويلُة الُعُنِق والظَّ

ط من الرتاب: اأي الذي اأثارته اخليُل ب�صناِبِكها؛ 
َ
ف احلافر وجانباه من ُقُدم. واملُْعَتب

َ
ك، وهو َطر

ُ
ْنب

ُّ
ال�صنابك: جمع ال�ص  )4(

الأَعا�صي عن  يريد: َعجزت  ي؛  الّلفظ لالأَعا�صِ انَكبَّ على وجهة، وا�صتعار  اأَثاره. وكبا:  َطه: 
َ
الرّتاَب واْعَتب ط 

َ
وَعب

�َصْوقه وَحْمِله لكرثته.

ْوُر: الزائر. واأََغبَّ القوَم: جاءهم يومًا وترك يومًا اأو يومني اأو اأكرث؛ وقيل: الِغبُّ يف الزيارة اأن تكون كلَّ اأ�صبوع.  الزَّ  )5(

ى. واأخو الثِّقة: �صاحُب الثِّقة، اأي ُيوَثق به. جَّ َ
واملاأمول: املُر
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(36(

:
)1(

في منتهى الطلب )5: 66/ اأ(

ـــــْرُت لَـــْيـــَلـــَة َمـــْنـــِزلـــي ِبـــتَـــبـــالـَــٍة اأَبْـــــ�ـــــشَ َفيَ�ْشَهُر)2)1.  ــوُم  ــم ــُه ال ــُرُه  ــِه ــشْ ــ� تُ َوالـــَمـــْرُء 

زوِن واأَْهــــُلــــنـَـــا ــــَرَة ِبــــــالــــــرُّ ــــْم ــــَع ـــــــاراً ِل نَ ُر)3)2.  الُمتَنَوَّ تَـــبـــاَعـــَد  ــــِن،  ــــْي ــــَم ــــالأَْدَه ِب

لَـــَهـــا ـــــــــى  اأَْوف ــــــــِذي  الَّ ــــاِحــــِبــــَي  �ــــشَ هلِل  يَْنُظُر)4)3.  َوُكــــــلٌّ  ــــٌر،  ــــِئ ثَ َوَوُقــــــوُدهــــــا 

َراَدٌة َجــــنُــــوٌب  ـــا  ـــهــــ ـــِع ـــَمـــْوِق ِل ــــْت  ــــبَّ َه وتَْظَهُر)5)4.  ــوُب،  ــنُ ــَج ال َها  تَُخفِّ�شُ ــــْوراً  َط

ــٌئ ــا�ــش نَ ــــَي  ِه اإِْذ  ـــَد  ـــْع بَ َعــــْمــــَرَة  ــــــَق  اأَلْ ــــْم  لَ ِمْئَزُر)6)5.  ــا  ــهـــ ــْي ــَل َع ــَفــًة  ُمــَعــطَّ َخــــَرَجــــْت 

قال �صاحُب منتهى الّطلب يف تقدميه للق�صيدة: »وقال ميدح الوليَد بَن عبِد امللك بِن مروان، ويرثي عبَد امللك« من  )1(

jهى الطلب 66/5/اأ.
الُة منوٌع من ال�رسِف 

َ
الُة: مو�صُع بني مّكة واليمن، على م�صية �صبِع لياٍل جنوبًا من مكة، معجم البلدان )تبالة(، وَتب

َ
َتب  )2(

 لل�رسورة.
ُ
للَعلميِة والتاأنيث، ف�رسفها ال�صاعر

ُر« انظر الكامل: 859. ِخ الكامل: »… بالّزروع واأهلها …… املَُتَنوِّ
َ

يف بع�ص ُن�ص  )3(

ْزِن، وهو املكان املرتفع وفيه طماأنينٌة مت�صُك املاَء، ول يذكر البكرّي وياقوت مو�صعًا بهذا ال�صم. 
َّ
زون: جمع الر

ُّ
والر  

والأدهمان: قال الهجري يذكر �صيخًا من بني هالل �صاأله عن موا�صع يف �صعر حميد: »و�صاألُته عن الأدهمني، فقال: 

ًا نحو َبريد وما اأ�صبهه« نقاًل عن جملة جممع اللغة العربية بدم�صق، جملد 65 جزء 2، 
ّ
ثينة �رسقي هما َحْزمان اأ�صفل من الدَّ

�ص246؛ ول يذكر ياقوت والبكري الأدهَمنْي بلفظ التثنية، واإنا قال ياقوت: »الأدهم: َرْعٌن ينقاُد من اأجاأ ُم�رَسِّقًا« 

�رسَّ النار من 
َ
ر: الذي َيَتب ئ. واملَُتَنوِّ

ّ
ْعُن: الأنف البارز من اجلبل. واأَجاأ: اأحد جبلي طي

َّ
معجم البلدان )الأدهم(. والر

ُوها من بعيد. روها، اأي: تب�رسَّ بعيد؛ تقول: ناَر القوم الناَر، وَتَنوَّ

يف هام�ص اإحدى ن�صخ الكامل:  )4(

معي اأم�صى  ــذي  ال  
َ

�صاحبي األُت 
َ

َف�ص
ُ
 وُكــــــلٌّ َيـــْنـــُظـــر

ٌ
ـــــا َثــــِبــــر ه ـــــَدوِّ َوِب

ـــــاِرٌز َب اأْم  تـــرى  مـــا  َاٍء  ــــــرسَ � اأاإىل 
ُ
ــر ــَت

ْ
ــ�ــص ــًا ُت ــن ــاُر بــهــا وحــي ــص ــ� ــًا ُي ــن حــي

الرواية.  ل�صلته ب�صابقه ح�صب هذه  اأثبتُّه يف احلا�صية  ا  واإنَّ الثاين منهما يف م�صادري،  يرد  859، ول  الكامل:  انظر   

: َفِعٌل، ماأخوٌذ من ثاَر ال�صيُء 
ٌ
ى بنف�صه، تقول: اأوفيُت القوَم: اأتيتهم. وَثِئر اُه بالالم، وهو يتعدَّ واأوفى لها: اأتاها، وَعدَّ

ّو: الَفالة. والثَّرِب: َفِعٌل  هة على وزن )َفِعل(، ولعل حتريفًا اأ�صابها. والدَّ
َّ
اإذا هاَج، فَهَمَز الفعل )ثار( وبنى منه �صفًة م�صب

اء الذي هو ما واراَك مَن  ُد، والّتخييب. وال�رَساء: ال�صتخفاء، ماأخوذ من ال�رسَّ
ْ
، واملَْنُع، والَطر

ُ
، وهو احلب�ص من الثَّرْبِ

َتْخِفيًا.
ْ

جر وغيه، يقال: م�صى ال�رساَء اإذا م�صى ُم�ص ال�صَّ

«. انظر الكامل: 859.
ُ
ِجُعها اجَلُنوُب وَيْظَهر ْت ل�صاحبها … َوْهنًا َفُت�صْ

َّ
يف هام�ص اإحدى ن�صخ الكامل: »َهب  )5(

: اأي الناُر. واجَلنوب: ريٌح تهّب من جهة اجلنوب، قيل: هي يف 
ُ
ادة: الهوجاء التي جتيء وتذهب. وتظهر

ّ
يح الر

ِّ
والر  

كّل مو�صٍع حاّرٌة اإّل بنجد فاإّنها باردٌة.

َغر، يقال للّذكر والأنثى: نا�صئ، ويقال لالأُنثى اأي�صًا: نا�صئة، انظر خلق الإن�صان  النا�صُئ: احَلَدُث الذي جاَوَز حدَّ ال�صِّ  )6(
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ــــــــــٍع هــاَديْــنَــهـــــا ـــــــــَرَزْت َعـــقـــيـــَلـــَة اأَْربَ بَ الَعْبَقُر)1)6.  َكـــاأَنَّـــهـــــــنَّ  الــــُوجــــوِه  ــصِ  ــ� ــي ِب

ـــٌة ـــِويَّ ـــْط ـــــَطـــــٌة َم ـــَك َريْ ـــِل ـــْق ـــَع َذَهـــــبَـــــْت ِب تُْن�َشُر)2)7.  لَـــْو  ــا  ــه ِب ـــِذي  ـــْه تَ الَّـــِتـــي   
َ
َوِهـــــي

ــراً ــَج ــْح َم اإِلَـــْيـــَهـــا  ــى  اأَْغــ�ــشَ اأَْن  ــُت  ــْم ــَم ــَه َف الَمْحَجُر)3)8.  اإِلـَـــْيــــِه  ـــى  ـــوؤْتَ يُ ــا  ــهـــ ــُل ــْث ــِم َولَ

ــــه ــــاإِنَّ ِمـــنـــيـــَن َف ــــــْغ اأَمـــــيـــــَر الـــُمـــوؤْ ــــــِل اأَبْ َويَْعِذُر)4)9.  ــلــيــَم،  ــتَ ــُمــ�ــشْ ال ـــوُم  ـــُل يَ َفــطــٌن   

َكـــبـــيـــَرٍة ـــــلَّ  ُك َواإِنَّ  ـــــْرُت،  ـــــِب َك ـــــــي  اإِنِّ ــــلُّ َويَــــْفــــتُــــُر)5)10.  ــــَم ــــنُّ ِبـــــِه يَ ــــَظ ـــا يُ ِمـــمَّ

امِلْلَحَفُة،  وامِلْئَزُر:  داء. 
ِّ
الر ِعَطاف، وهو  عليها  فٌة:  وُمَعطَّ )ن�صاأ(.  والتاج  والل�صان   ،35/1 واملخ�ص�ص   ،19 لثابت: 

وهي لبا�ٌص فوَق �صائر اللبا�ص.

.»… 
ُ
يف الكامل: »…… كاأنَّهنَّ الُعْنُقر  )1(

ِتها، معتمدة 
َ
ْت بيَنُهنَّ ُمتمايلًة يف ِم�ْصي َمه. وَهاَدْيَنها: َم�صَ

َ
اأَْكر والعقيلة: الكرمية املَُخّدرة النَّفي�صة، وعقيلُة كّل �صيء:   

الأر�ص، والعبقر   من 
َ
َيْظَهر اأن  قبل  َرْخ�ٌص  الق�صب ونحوه، وهو غ�صٌّ  اأ�صول  ُت من 

ُ
ينب ما  اأول   :

ُ
َقر

ْ
عليهن. والَعب

ب. والُعْنُقر: اأ�صل 
َّ
 معر

ّ
 الإِقليم، فار�صي

ُ
هقان: رئي�ص ِمهم، والدِّ ب لتنعُّ َهاقني، ت�صبيهًا باأ�صول الَق�صَ اأي�صًا: اأولد الدَّ

َمِنهم  اأي �صِ  ،
ْ
هم وتراَرِتِهم لبيا�صِ هاقني،  الدَّ اأي�صًا: اأولد  اآخر، والُعْنُقر  يتلّون بلوٍن  اأبي�ص ل  ِب مادام  الرَبْدّي والَق�صَ

.
ْ
ِتِهم ا�صَ وَب�صَ

ِنَك …… ُتْهدى بها …«. ويف املحّب واملحبوب: »َريطًة َمْطِوّيًة … التي ُتهدى بها …«.
ْ
ْت ِبَعي

َ
يف اجليم: »َحِلي  )2(

ها.
ِّ
ْيطُة: الثوب الأبي�ص اللنّي الدقيق، واأراد بها املراأة. وتهذي بها: تتكّلم بكالٍم غي مفهوم، اأي مِلَا ناله من حب

َّ
والر  

له  ح  َوهٌم ر�صَّ م( 
َ
)املَْحر ُم« وكلمة 

َ
املَْحر اإليها  … ُيْغ�صى  مًا 

َ
ر … حَمْ 483/1 »فاأردُت  للخطابي  يف غريب احلديث   )3(

وروُده يف �صدر البيت وكان اخلطابي قد اأن�صده �صحيحًا يف كتابه 150/1. ويف امل�صل�صل: »وهممُت …« ويف 

: »… اأن اأُلقي اإليها … ُيلقى اإليه …«. ويف منتهى 
ّ
الّتقفية: »… اأن اآتي اإليها …« ويف غريب احلديث للحربي

تُّ رواية اجليم، 
َ
 باملعنى املراد هاهنا. واأثب

ُ
« وهو َوهٌم من الّنا�صخ، اإذ ل يرد امِلْحَجر

ُ
الطلب: »… حِمَْجرا … امِلْحَجر

واإ�صالح املنطق، والتقفية، وال�صحاح، وتهذيب اإ�صالح املنطق. ويف غريب احلديث للحربي، واملحّب واملحبوب، 

«. ويف الكامل: »… 
ُ
وتهذيب اللغة، وامل�صل�صل، وامل�صوف املعلم، والل�صان، والتاج: »… حَمِْجرا …… املَْحِجر

«. ويف اجليم: »… ُيغ�صى اإليها …« ويف امل�صادر الأخرى: »…… ُيغ�صى اإليه«.
ُ
حَمَْجرا …… املَْحِجر

حَمُْظوراً،  ِمْن هذه املراأة �صيئًا حرامًا  اآتي  اأن  َهَمْمُت  التربيزي: »يقول:  : احَلرام. وقال 
ُ
َمُة، واملَْحِجر

ْ
احُلر  :

ُ
واملَْحَجر  

ْثُلها ُيْفَعُل َمَعُه احَلراُم، لقلَِّة ال�صرب عنها، وُمنازعِة النَّف�ِص اإليها«   قاَل: َومَلِ
ّ
ِنها َوَراَقُه من َجماِلها. ثم

ْ
ُه من ُح�ص

َ
مِلا اأَْعَجب

َمُة.
ْ
ُم: احُلر

َ
تهذيب اإ�صالح املنطق: 690. واملَْحر

يف التعازي واملراثي: »… فاإنَّه َطبٌّ …«.  )4(

: الذي ياأتي مبا ُيالُم عليه. وَيْعِذُر: َيعني يعِذر �صاحَب الُعْذر.  واأراَد باأَمِي املُوؤْمنني الوليَد بن عبد امللك. واملُ�صتليمُ  

: العاِل املاِهر احلاِذق. بُّ والطَّ

واملراثي،  والتعازي  القراآن،  م�صكل  وتاأويل  وال�صعراء،  ال�صعر  ويف   .»… واأنَّ  كربت  »اأين  املراثي:  التعازي  يف   )5(

والقوايف للقا�صي التنوخي، و�رسائر ال�صعر للقزاز، والعمدة، ».. ُكلَّ كبي..«. ويف ال�صعر وال�صعراء، والعمدة: ».. 

ّن به..«، ويف التعازي املراثي: ».. مُيَّل وُيْقرَبُ«. ويف العمدة: ».. وَيْقرُتُ«. ّما ُي�صَ

اأي عمل ِحفاظًا  ُيْطَلب منه  اأي ل  َخل به، 
ْ
ُيب ّن به:  َوُي�صَ تاء عاّلمة وفّهامة.  وكبية: كبي، والتاء فيه للمبالغة، مثل   
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ــا ــَه ِب اأَْوَدى  الّـــتـــي  ـــّراتـــي  �ـــشِ َوَفـــــَقـــــْدُت  ُر)1)11.  واأَْع�شُ جـــاِل  بـــالـــرِّ ُح  يُـــَطـــوِّ ـــــٌن  َزَم

ــــا ــــنَ ـــوِك َواأَْهــــُل ـــل ـــُم ـــِة ال ـــيَ ـــجـــاِب ـــــْم ِب ـــــتُ اأَنْ َوِحْميَُر)2)12.  ـــداُء  �ـــشُ ــا  ــن ــَرتُ ــي ِج ِبـــالـــَجـــْوِف 

ــاً ــف ــلِّ ــَك ــتَ ــــْن ُم ــــَغ ــــُل ـــُت لأَبْ ـــْغ ـــَل ـــْن بَ ـــِئ ـــَل َف ُر)3) 13.  اأَْق�شِ ــا  م ــاً  ــاِره ــك لَ ــْرُت  ــشَ ــ� َق ـــْن  ـــِئ َولَ

ــَرًة ــي ــشِ � َفــ�ــشــيــُروا  ـــُكـــم  لَ الـــولـــيـــُد  اأَِذَن  تَْح�َشُر)4)14.  َواإِّمــــــــا  ـــُكـــْم  ـــُغ ـــلِّ ـــْب تُ اإِّمـــــــا 

ـــَدًة ـــق ُع ـــوا  ـــلُّ ـــُح تَ ول  ــــالَم  ــــظَّ ال ـــيـــروا  �ـــشِ ُر)5)15.  الُمْب�شِ ــاُر  ـــ ــه ــنَّ ال يُــَجــلِّــيَــُه  َحـــتّـــى 

ــاً ــت ــِل ــ�ــشْ ــبــاُح َكـــــــاأَنَّ فــيــِه ُم ــــــرى الــ�ــشَّ َويُ اأَ�ْشَقُر)6)16.  ــاٌن  ــش ــ� ِح ــه  ــُل ــِم ــْح يَ ــِف  ــْي ــ�ــشَّ ــال ب

ــــٌع ــــْزِم ُم اإِلَّ  الـــحـــاجـــاِت  ـــــــــْدِرُك  يُ َل  ُر)7)17.  مَّ ال�شُّ ــصِ  ــال� ــِق ال ِمـــَن  ــاُت  ــي ــاج ــنَّ وال

هـــــــا ـــوِن ُغـــُدوُّ ـــي ـــُع ــــــوا ِبــ�ــشــاِهــَمــِة ال َراح ُم�ْشَحْنِفُر)8)18.  ـــا  ــــ ـــه َوَرَواُح ــٌر  ــِف ــْن ــَع ــ�ــشْ ُم

، اإذ نق�ص من عرو�صه حرٌف 
ّ
ه يف النََّفَقِة. ورواية: ».. كّل كبٍي..« فيها عيب عرو�صي ق على نف�صِ

ِّ
ي عليه. وَيْقرُت: ُي�صَ

19، والتعازي  القراآن:  69، وتاأويل م�صكل  ال�صعر وال�صعراء:  انظر  الإِقعاد، وي�صّمى غي ذلك؛  ك، وي�صّمى 
ِّ
متحر

يف  والوايف   ،282 والعمدة:   ،79 للقزاز:  ال�صعر  و�رسائر   ،67 التنوخي:  للقا�صي  والقوايف   ،280 واملراثي: 

العرو�ص والقوايف: 253.

جال: ُيلقي بهم وُيهِلُكهم.
ِّ
ح بالر ُة ال�صباب ون�صاُطه. واأودى بها: َذَهَب بها. وُيَطوِّ َِّة، وهي ِحدَّ �رِسّاتي: جمع ال�رسِّ  )1(

.».. يف الل�صان والتاج: ».. باجَلوِّ  )2(

البلدان:  اأبواب دم�صق؛ معجم  اجلابية من  باُب  اإِليها  ب 
َ

ُيْن�ص ناحية اجلولن،  اأعمال دم�صق من  بلدة من  واجلابية:   

البلدان  معجم  انظر  اأَُخر؛  ملوا�صَع  وا�صٌم  �َصْعٍد،  ني 
َ
لب اأر�ٍص  وا�صم  اليمن،  ُمراد يف  اأر�ِص  ِمْن  واجلوف:  )اجلابية(. 

انظر  اأي�صًا،  اليمن  قبائل  من  وِحْمَي:   .413 العرب:  اأن�صاب  جمهرة  اليمن، انظر  من   
ّ
حي داء:  و�صُ )اجلوف(. 

جمهرة اأن�صاب العرب: 433. واجَلوُّ يف اللغة: الوا�صُع ِمن الأر�ص، وهو ا�صم لناحية اليمامِة، ولعّدة موا�صع اأَُخر؛ 

انظر معجم البلدان )اجَلّو(.

بلغُت: اأي بلغُتَك يف بلدك باجلابية من بلدي باجلوف. واملتكّلف: الذي ياأتي اأمراً ي�صّق عليه. وق�رسَ عن الأمر وق�رسّ   )3(

عنه: َعَجَز.

ها من قبل، لأنَّها مفهومة من 
ْ
لُِّغكم« عائد اإىل النوق، ول يذُكر

َ
الوليد: يعني ابن عبد امللك. والفاعل يف قوله: »ُتب  )4(

ُتها حّتى انقطع �َصْيُها. ْت؛ وَح�رَسُْت الداّبَة: �َصيَّ
َ
ْت وَتِعب

َ
َِت الّنوق حَتْ�رَسُ: اأَْعي ال�صياق. وَح�رسِ

ُ فيِه، قاَل  �رسَ
ْ
: الذي ُيب �رسِ

ْ
ّلوا عقدًة، اأي ِمن ُعَقِد ِرحالكم. وَجلَّى الليَل النَّهاُر: اأذهبه وك�صفه. والنهاُر املُب قوُله: ل حَتُ  )5(

} ]يون�ص 67/10[. تعاىل: {

ِلتًا. واحِل�صان الأ�صقر: الأَْحَمر. َد �صيَفه، يعني فار�صًا ُم�صْ
َّ
ِلت: الذي َجر املُ�صْ  )6(

ال�رسيعة.  الناقُة  وهي  الناجية،  جمع  والّناجياُت:  عنها.  ينثني  ل  حاجِته  َطَلِب  على  وُيْقِدم  ت 
ُ
َيْثب الذي  املُْزِمع:   )7(

اِمرة، وهي التي اأهزلتها الأ�صفاُر. ر: جمع ال�صَّ مَّ ة من الإبل. وال�صُّ
ّ
والِقال�ُص: جمُع الَقلو�ِص، وهي الَفتي

َعْنِفر:  ؛ وناقٌة �صاِهمة: �صامرة. واملُ�صْ هوم: التََّغيُّ
ُّ

ة العيون، اأي ب�صبب طول ال�صفر وعنائه؛ وال�ص �صاهمة العيون: ُمتغيِّ  )8(

ع يف  املُتَّ�صِ يع، واملُْمَتّد يف جرية  َحْنِفر: املا�صي ال�رسَّ
ْ

ها. واملُ�ص ْت يف �َصْيِ اإذا َجدَّ ِت الإِبل 
َ
َعْنَفر يع؛ وا�صْ املا�صي ال�رسَّ
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ــــلُّ ِزمـــاُمـــهـــــــا ــــَظ ــــــلِّ نــــاِجــــيَــــٍة يَ ــــــْن ُك ِم الُمْنَفُر)1)19.  ــَجــاُع  الــ�ــشُّ َهـــَرَب  َكــمــا  يَ�ْشَعى 

ــا ــَه ــاِل ــب ِح ُفــ�ــشــوُل  ــــْت  ــــِرثَ َغ اإِذا  ُقــُلــ�ــصٌ  اأَْحَمُر)2)20.  َوَمــْيــ�ــٌص  ــا  ـــ ــه ــراِذُع بَ ــْت  ــَع ــِب �ــشَ

ـــــــاَرًة ـــَكـــَة الـــَعـــنـــيـــِق َوت ــــُدو ُمـــوا�ـــشِ ــــْغ تَ ُر)3)21.  َفتُ�َشمِّ َعــنــيــَقــهـــــا  ــوَن  ــُل ــِج ــْع ــتَ ــشْ ــ� يَ

ِبهـا ــى  ــع ــْن ــتَ ــشْ ا� اإِذا  ـــا  ــــ ـــه ـــاأَْذُرِع ِب تَــْعــُلــو  ْكـــــــَدُر)4)22.  ــاُج الأَ ــج ــَع ـــِه ال ــــْرٌق يـَــُمـــوُت ِب َخ

ــبــاَعــهــا �ــشِ ــاُء  ــت ــشِّ ــ� ال ــــَرَم  ــــَج انْ اإِذا  تَــْلــَقــى  تُــــْذَعــــُر)5)23.  ــا ل  ـــ ــه ِب ِقـــَطـــعـــاً  ــا  ـــ ــه ــاَم ــع َونَ

ـــًة ـــْزلَ حــــاَل ِبــهــا َفـــقـــالـــوا: نَ ــــرِّ ــوا ال ــم ــِئ ــشَ � ُر)6)24.  ُمَع�شَّ ـــــَرْوَن  تَ ــا  ــَم ِب ــ�ــَص  ــْي لَ َفــــاأَُقــــوُل:   

ـــٍح ـــاِل ــْرنــا ُدونَــــُكــــْم ِمــــن َط َكــــاِئــــْن َحــ�ــشَ ـــــــَوُر)7)25.  ـــراُب الأَْع ـــُغ ــا ال ــُرَه ــُق ــْن  َرْوعـــــاَء يَ

وا ِع�صاًء.
ُ
ُخطاه. وراُحوا: َذَهب

يف عيار ال�صعر، وكنز احلفاظ: »ِمْن ُكلِّ َيْعَمَلٍة …«.  )1(

ْعَمَلة: الناقة ال�رسيعة. وال�صجاع �رسٌب من 
َ
 احليات. وقال التربيزّي: »الي

ُ
والناجية: الناقة ال�رسيعة. وال�صجاع: َذَكر  

ه ِزماَمها باحلية ل�صطرابه اإذا اأ�رسعت« كنز احلفاظ 631.
َّ
ر، �صب احليات. واملُْنَفر: املنفَّ

 ]الك�صاء[ 
ُ

اِذُع: جمع الربذعة، وهي احِلْل�ص ة من الإبل، وَغِرَثْت: جاعْت. والرَبَ
ّ
الُقُل�ص: جمع الَقُلو�ص، وهي الفتي  )2(

َكرُثَ  فلّما  حال، 
ِّ
الر ُتْعَمُل منه  ال�صجر �صلٌب  اأّنه �رسٌب من  فيه  ْحُل؛ والأ�صل 

َّ
الر  :

ُ
�ص

ْ
حِل. واملَي

َّ
الر ُيلقى حتت  الذي 

حاُل من 
ِّ
َل القوُم عليها، اأكلِت الرباِذُع والر �ص. يريد: اإذا جاء ال�صيف فجّفْت ِحبالها وترحَّ

ْ
حل: املَي

ّ
ذلك قالوا للر

َبر. ها الدَّ
ُ
ب
ْ
ُظهورها؛ لأَّنه ُي�صي

ر: جِتدُّ وَتْختال. مِّ ي �رسيٌع، فيه انب�صاط. وُت�صَ
َّ

ٌْب من ال�ص . والَعِنيق: �رسَ ْيَ َّ
واأو�صكت الناقة: اأ�رسَعْت ال�ص  )3(

ق: 
ْ
واخَلر ُق. 

ْ
اخَلر امتّد  اإذا  يريد  وتتابع،  متادى  ال�صيُء:  به  وا�صَتْنعى  ِب�صاِحِبها،  َوَعَدْت  َمْت،  َتَقدَّ الناقة:  ا�صتنعت   )4(

ياح، اأي تتمّزق، على الت�صبيه. والعجاج: الُغبار. والأكدر: الأغرب، ِمَن 
ّ
ُق فيها الر

َّ
 والأر�ص الوا�صعُة التي َتَتَخر

ُ
الَقْفر

ة. واد والُغرْبَ
َّ

الُكْدرة، وهي من الألوان ما َنَحا نحو ال�ص

ه وذهب.
ُ
اجنرم ال�صتاء: انقطع مطر  )5(

 : حاَل: يعني �صئموا ركوَبُهم َفوَقها. وقوله: »َنْزلًة« اأي انزلوا نزلًة. واملَُع�رسَّ
ِّ
�صئموا: َملُّوا، يعني اأ�صحابه، و�َصئموا الر  )6(

املُْلَتَجاأ.

ه. والّطالح: الناقُة التي  ُه حَتى اأَْعياه وانقطَع �َصْيُ ِعي: �َصيَّ
َ
كائن: حرٌف مبعنى )كم( اخلربية، يفيد الّتكثي. وَح�رَس الب  )7(

وِع، وهو الَقْلب؛ اأو هي الّناقة التي كاأّن بها َرْوعًا من ذكائها، 
َّ
وعاُء: الذكيُة الر

َّ
ناَل منها الإعياُء والّتعب. والنَّاقُة الر

ها، فيكون املعنى كاملعنى الذي 
ُ
ُْب بامِلْنَقار، ولعّل قوله: »ينقرها« ت�صحيٌف لـ: ُيْنِفر : ال�رسَّ

ُ
ْوُع: الَفَزُع. والنَّْقر

َّ
والر

اأراده املتلّم�ص يف و�صف ناقته )ديوانه: القطعة 9(:

ــُي فـــوؤاُدهـــا ــط ـــــَزٍع ي ـــن َف وتـــكـــاُد ِم
ُ

�ص ُمَتنكِّ حى  ال�صُّ ــاُء  ــّك ُم �ــصــاَح  اإن 

ي بذلك على الّت�صاوؤم؛ لأنَّ الأعوَر  ة ب�رِسِه، كما ُيقال لالأعمى: اأبو ب�صي، اأو �ُصمِّ ي بذلك حلدَّ والأْعور: الُغراب، �ُصمِّ  

عنَدهم م�صوؤوٌم.
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مـــــــــاَرًة ـــٍة َكـــــــــاأَنَّ اأَ ـــَع ـــَم ـــْج ــــواِء َم ــــ�ــــشَ ِب يَْخِطُر)1)26.  ــٌق  ــي ــِن َف بَـــــــَرَزْت  اإِذا  ــا  ــه ــْن ِم  

ـــا ـــنَ ـــاِل ـــِرح ـــي ِب ـــِل ـــتَ ـــْع ـــــــــا نَ ـــــْد اأَران ـــــَق َولَ ـــالَة َواأَْزهـــــــــــُر)2)27.  ـــَف ــــــراَء تَــْجــتــاُب ال  َزْه

ــُه ــُل ــي ــل ــشَ ـــــــراُح � ــــــــواِدي يُ ـــِة ال ـــاَج ـــج ـــَع َك ُمْغِوُر)3)28.   
ٌّ
ـــــي ـــــَدْوَدِن َع الـــِجـــراِن  ـــــْوُج  َغ

ــَلــٌق ِمــ�ــشْ واآَدُم  ُمـــــَداَخـــــَلـــــٌة،  ــــــــٌد  اأُُج َو�َشَمْيَذُر)4)29.  حـــى،  الـــرَّ لِحـــَقـــُة  ـــداُء  ـــْب َك

ـــُه ـــظـــاُم ِمــــْثــــُل الـــِحـــجـــارِة لَـــْحـــُمـــُه، وِع يَتََمْرَمُر)5)30.  وِجــــْلــــُدُه  الـــَحـــديـــِد،  ِمـــْثـــُل 

ــٍم ــْدَق ــشَ ــِة � ــاَف ــخ ــلــى ِمــــْن َم ــَجــْي ــُع ــي ال ــ�ــشِ ــْم تَ ِبُر)6)31.  َويَ�شْ والــَخــنــيــَف  ــى  ــقَّ َف ــدِّ ال ــي  يـَـْمــ�ــشِ

يف امل�صائل الع�صدّيات، ومقايي�ص اللغة: »فيها اإذا«. ويف تهذيب اللغة »فتيق« ت�صحيف. ويف مطبوع تهذيب اللغة   )1(

 الطاء، وال�صواب بك�رسها.
ّ
« ب�صم

ُ
والل�صان: »َيْخُطر

ِمْن  املفازة  ُتَعدَّ يف  الَعالَمُة  مال. والأمارة: 
ِّ
الر ، وما اجتمع من 

ُ
الَقْفر الأَْر�ُص  َو�َصُطها؛ واملَْجَمَعُة:  املَْجَمَعِة:  و�صواُء   

ِبَذَنِبِه  الَفْحُل   
َ
َكُب. وَخَطر

ْ
ُير اأهِلِه ول  لكراَمِتِه على  ُم ل ُيوؤذى 

َ
املُْكر الَفْحُل  ُق: 

ْ
والَفِني النا�ص.  بها  يهتدي  ِحَجارٍة، 

ََب ِبِه �صماًل وميينًا. ، بك�رس الّطاء: �رسَ
ُ
َيْخِطر

مي امل�صترت يف قوله »جتتاُب« ول ُيوؤَّكده  الّناقُة الّزهراء: البي�صاء. وجتتاب الفالة: تقطعها. و»اأزهر« معطوٌف على ال�صّ  )2(

 ،390/3 امل�صالك  اأو�صح  انظر:  نظائر،  وَلُه  »الفالة«  به  املفعول  وهو  بينهما  ِل  الَفا�صِ ِلُوجوِد  املنف�صل  مي  بال�صّ

و�رسح ابن عقيل 237/3.

ويف  وال�صلة،  والذيل  التكملة  عن  واَب  ال�صّ واأثبتُّ  ت�صحيف،  ِمْعَوُر«  َغَدْوَديّن  �َصليَلُه  اُح 
َ
»َير الطلب:  منتهى  يف   )3(

ُج..« حتريف.
ْ
التكملة والذيل وال�صلة: »َعي

اء، َوَعَدْويّن: من�صوٌب اإىل اأر�ٍص اأو فحل، وقيل: هو 
َ

غاين: »وقول حميد بن ثور: )البيت( ال�ّصليل: الِك�ص وقال ال�صّ  

َعِري�ُص  َغْوٌج:  �صليله. وجمٌل  ريُح   
ّ
م ُت�صَ �َصليُله:  وُيراُح   273/6 وال�صلة  والذيل  التكملة  ال�ّصديد«  وُيقال:  ال�رّسيع، 

ُل يف �صيه، والذاهب يف الأر�ِص، وكان القيا�ص اأن يقول: ُمِغي، فجاء  ُم الُعُنق. واملُْغِور: املَُعجِّ ان: ُمَقدَّ
َ
ْدِر. واجِلر ال�صَّ

بِه �صحيحًا ول ُيعّله لل�رسورة.

واَب عن َخْلِق الإن�صان لالأ�صمعي.  َلق …« َوْهٌم، واأثبتُّ ال�صَّ يف منتهى الطلب: »… ُم�صْ  )4(

والناقة الأُُجُد: القويَُّة املوثقُة اخَلْلِق. واملُداَخَلُة: املُْحَكَمُة اخَلْلِق املُْدجَمَة. والآَدُم: الأبي�ُص الوا�صُح من الإبل، اأو هو   

اأنياَبُه  َف  اإذا �رسَ الَفْحُل  َلَق  �صْ
اأَ ِلُق، من  املُ�صْ اأو هو  ال�صوت؛  ديد  ال�صَّ َلُق:  بيا�صًا. وامِل�صْ اأو  �صواداً  َلوُنُه  َب  اأُ�رْسِ الذي 

ِعْيُ 
َ
الب َذُر: 

ْ
َمي ال�صَّ دُر.  ال�صَّ حى: 

ّ
والر ُته؛ 

َ
اِمر �صَ حى: 

َّ
الر ولِحَقُة  البطِن.  والكبداء: عظيمُة  ببع�ص.  ها  َبْع�صَ وَحكَّ 

ال�رسيع.

َتّ.
ْ
: َير

ُ
َمر

ْ
َيَتَمر  )5(

ى،  َفقَّ ْدق: جانب الفم ّما حتت اخَلّد. والدِّ ، وال�صِّ ْدَقنْيِ ُع ال�صِّ دقم: الفحُل الَوا�صِ يٌع. وال�صَّ ْيِ �رَسِ
َّ

ٌْب من ال�ص َلى: �رسَ
ْ
الُعَجي  )6(

رِب: َيْجَمُع قوائمه وَيِثُب فَتَقُع يداه  ي �رسيٌع. واخَلِنيُف: �َصْيٌ فيه ن�صاٌط ومرٌح. وَي�صْ
َّ

ٌْب من ال�ص بك�رس الفاء وفتحها: �رسَ

ِل، فا�صتعاَرُه لالإبل.
ْ
وِب َعْدِو اخَلي رْبُ َمْعُدوٌد يف �رسُ جَمُْموَعَتنْي على الأر�ِص، وال�صَّ
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ـــا ــــ ـــه ـــتَ َراأَيْ ـــَق  ـــري ـــطَّ ال تـُـــــبــــــاِدُرُه  َواإِذا  اأَْزَوُر)1)32.  َعــْنــهـــــا  َوهـــــــَو  َعـــْنـــُه  َزْوراَء   

َرْوعـــاتـُــهـــــــا ــا  ـــ ــه ِب ــــــْت  َرَم ــــــراُع  تُ َواإِذا  الُمْدِبُر)2)33.  ـجــاُد  الــنِـّ ــا  ــه ِب ــَل  ــمــي يَ ـى  َحــتَـّ  

َراأَيْــــتَــــُه ـــاِخ  ـــن ـــُم ال ِفــــي  ـــــــــَزاأَلَّ  اْح َواإِذا  الُمْمِطُر)3)34.  ــاُء  ــم ــَع ال ـــــــَرَدُه  اأَْف ــْوِد  َكــالــطَّ  

ــهــمــا ــْي ــَل َع ـــفـــاُر  ـــ�ـــشِّ ال ـــــاَل  ط اإِذا  ـــى  ـــتَّ َح يُْزَجُر)4)35.  ل  ــعــاً  ُمــ�ــشــاِن َوَظـــــلَّ  ُزِجــــــَرْت   

ــُه ــالُ ــْرب ــشِ ــــْد َوَهـــــى � ـــَعـــَث َق ـــشْ ـــاأَ� ـــِوي ِب ـــْه تَ َفيَ�ْشَهُر)5)36.  الـــُهـــمـــوُم  ــــه  ُق ــــوؤَرِّ تُ ـــٍث  ـــْع بَ  

ـــُرُه ـــْي ـــاِر َفـــ�ـــشَ ـــه ـــنَّ ــــــُه ُعــــَقــــُب ال ـــــْد لَح َق الِم�ْشَعُر)6)37.  ــــالُح  يُ ــا  ــم َك بـــالـــَفـــْرَقـــَديْـــِن 

ــا ــنَ ِب يُــــــْزِري  ـــُث ل  ـــْي يـــــاَرَة َح ــُع الـــــزِّ ــش ــ� نَ ُر)7)38.  وَّ ــــــزُّ ال يَــخــيــُب  َول  ــوِك  ــل ــُم ال ـــَرُف  �ـــشَ

ْت عنه وازَورَّ عنها، والزورار: النحراُف وامليُل. ريِق اْزَورَّ قا يف الطَّ
َ
ُتباِدُرُه الّطريَق: ُتعاِجُلُه؛ اأي اإذا ا�ْصَتب  )1(

يٍة. �ٍص وو�صائد، واأراد به ما عليها من اأَْك�صِ
ُ
ٍط وُفر

ْ
ُد به البيت من ُب�ص ف. والنِّجاد: ما ُيَنجَّ اع: ُتَخوَّ

َ
ُتر  )2(

والل�صان  للقزاز،  اللغة  والع�رسات يف  اللغة،  اللغة، ومقايي�ص  العني، وتهذيب  …«. ويف  »فاإذا  اللغة:  مقايي�ص  يف   )3(

»وُيروى:  قال  كالَعْقِر«  »راأيَتُه  وال�صلة:  والذيل  التكملة  ويف  كالَعْقِر«؛  راأيَتها   … »احزاألَّْت  والتاج:  )عقر(، 

�ِص« ويف العني: »اأَْفرَدها الَغَمام..«.
ْ
كالَعر

اجلبل  ود:  والطَّ الإبل.  وِك 
ُ
ُبر واملُناخ: مكان  الأر�ص.   جتافى عن 

َّ
ُثم َك 

َ
َبر اأي�صًا:  البعُي  واحزاأّل  اجتَمَعا؛  واحزاأَلَّ:   

حاب الكثيف املرَتِفع، وقال الأزهرّي: »اأفرَدُه الَعَماء: َلْ ُيَظلِّْلُه واأ�صاَء ِلَعنْيِ الناظر لإ�رساِق نوِر 
َّ

العظيم. والَعَماء: ال�ص

ه 
َّ
�َصب الأبي�ُص،  ال�صحاب  اأي�صًا:  والعقر   ، الَق�رسْ والَعْقر:   .219/1 اللغة  تهذيب  ال�صحاب«  ال�صم�ص عليه من خالل 

�ُص: ال�صحاب.
ْ
َلِة عِن الَعَماء. والَعر ِه بالِقْطعِة من ال�صحاب املُْنَف�صِ اجلمَل لبيا�صِ

ِعنَده من  التََّعب. واملُ�صانع: الذي ل ُيعطيَك جميَع ما  اأ�صاَبها من  مِلا  اأي  يقْت �َصوقًا،  ْت: �صِ
َ
ال�صَفر. ُزِجر فار: 

ِّ
ال�ص  )4(

ه، كاأنَّه ُي�صانعه وُيداريه.
َ
ا ُيعِطي منه ما ُير�صي راكب ، واإنَّ ْيِ

َّ
ال�ص

يف كنز احلّفاظ: »مت�صي …«؛ ويف الأ�صا�ص: »يهوي …«؛ ويف الل�صان والتاج: »تعدو …«. ويف كنز احلفاظ،   )5(

والأ�صا�ص: ».. َبِعٍث...«.

باُل:  وال�رسِّ ق؛ 
َّ
تخر �رسباُله:  ووهى  ِقه. 

َ
وَعر وغباره  ال�صفر  طوِل  من  اأي  ال�صعر،  د 

ِّ
واملتلب الراأ�ص،  املُْغرَبُّ  والأ�صعث:   

هراُن. وهوت 
َّ

قه وتبعُثه من َنْوِمه، واملجتهُد ال�ص ِعُث: الرجل الأَِرق الذي ل تزال هموُمه ُتوؤَرِّ
َ
ْعُث والب

َ
القمي�ص. والب

به الناقُة: اأ�رسعت يف �صِيها.

ُتوا مِلِْقداِر َم�صِيهم   اأنَّ القوَم اإذا اأقَّ
ُّ
ي وغيه، وذكر املرزوقي

َّ
ة، وهي قدر ما ت�صيه، والنَّْوبة من ال�ص

َ
الُعَقُب: جمع الُعْقب  )6(

اً، انظر الأزمنة والأمكنة 
ّ
 جر

َّ
ٌة ثاِنية« وَهُلم

َ
ْوها وَدَخُلوا يف غيها من اأمثاِلها فِتْلك ُعْقب ُتهم، فاإذا َق�صَ

َ
وقتًا »َفِتْلَك ُعْقب

ه عنَد طلوع الفرَقَدين  تيَب، اأي �َصْيُ ْ ُه« عاِطفٌة ُتفيد الرتَّ ْيُ َ
ْتُه. والفاُء يف قوله: »َف�ص َ 222/2. ولَحُه ُعَقُب النهار: َغيَّ

َغر- من جهِة  �صْ
ّب الأَ ْغرى -وهي جمموعُة الدُّ اِن من بناِت َنْع�ٍص ال�صُّ َقداِن: النَّجماِن النَّيِّ

ْ
بعَد �صيِه بالنهار؛ والَفر

َعر.
ْ

َ الأ�صَعِث بَتَغيُّ امِل�ص ه تغيُّ
َّ
ب ُها بحرارتها وُدَخاِنها، َف�صَ ك بها الناُر، َفُتَغيِّ

ِّ
ر َعر: اخل�صبة حُتَ

ْ
الُقْطِب ال�صمايّل. وامِل�ص

يف ال�صداقة وال�صديق: »كرُم امللوك ول ُيعاُب …«. ويف حما�رسات الأدباء: »ف�صع … ل يزري بها، كرُم املَزور«   )7(

وفيه حتريف.

Homaid_Bin_Book.indb   296 7/11/10   2:37 PM



297

ــٌة ــَف ــي ــل ـــــــَت َخ ــِة ثُـــــمَّ اأَنْ ــَف ــي ــل ــَخ ـــــَن ال ــــا بْ يَ تُتََخيَُّر)1)39.  اإِْذ  ـــــــَت  اأَنْ ـــا  م َوَخـــلـــيـــَفـــٌة 

ـــحـــوُر اإِلَــْيــِهــمــا ـــبُ ــُب ال ــــراِن تَــْنــتَــ�ــشِ ــــْح بَ َويُْغَمُر)2)40.  ــاُر  ـــ ــه يُ بَــْعــَدُهــمــا  ـــْحـــَر  بَ َل 

ـــٍف ـــاِئ ــــٍر خ ــــْغ ُة ُكــــــلِّ ثَ ــــــدَّ ــــــشِ ـــــم اأَ� ـــــتُ اأَنْ يَتََخيَُّر)3)41.  الَّــــتــــي  اهلِل  ـــــُف  ـــــالئ َوَخ

ــا ــَه ــُم ــْه �ــشَ ـــــَل  اأُْر�ـــــشِ حــيــَن  الـــَمـــِنـــيَّـــَة  اإِنَّ  تُوؤَْمُر)4)42.  ــا  م ـــَذْت  ـــَف انْ ـــَد  َق ــِد  ــي ــَول ال لأَبــــي 

ـــِدِه ـــْق ـــَف ِل ــــوُح  ــــبُ تَ اأَل  ـــاِل  ـــب ـــِج ال ـــــــُل  َويْ ُر)5)43.  تَتََحدَّ ل  ــمِّ  الــ�ــشُّ ـــْخـــِرِهـــنَّ  ـــ�ـــشَ َوِل

ِلــهــاِلــٍك ـــَن  ـــْي ـــَك بَ َولَــــــْو  ـــاَل  ـــب ـــِج ال اإِنَّ  تَ�ْشتَْعِبُر)6)44.   ــا  ــهـــ ــالبَ �ــشِ ـــــــَت  َراأَيْ ـــاً  ـــْوم يَ

وفي معاني القراآن )3: 45(:

لـَــَذمـــيـــَمـــٌة ـــْم  ــــ ـــَده ـــْع بَ الــــِخــــالَفــــَة  اإِنَّ  ـــــُر)7)45.   ْحـــــِق ـــا اأَ ــــــُرٌف لـَــِمـــمَّ َوَخــــالِئــــٌف ُط

ُر: الزائرون. وقال �صاحب ن�رسة الإغري�ص: »قال حميد بن ثور )البيت( قيل  وَّ واأزرى به: عاَبه، وتهاوَن به. والزُّ  

: اأخطاأَ الرجل، اأما 
ّ
نٍي غِي ُمعَجَمٍة؛ قال الأ�صمعي  قال: اإِنا هو: �رسُف امللوِك، ب�صِ

َّ
اإِّن اأبا متّام الأعرابي لالأ�صمعي: 

َتْعَلم اأنَّه يكوُن �رَسٌَف ُدوَن �رَسٍَف دون )اأزرى بنا(. قلُت: هذا �رَسٌْح كما تراه. والذي ذهب اإليه اأبو متام الأعرابي َوْجٌه 

مقبول« ن�رسة الإغري�ص: 79. و�رسُف امللوِك: اإغفاُلهم وجتاُهُلهم.

قوله: »وخليفٌة ما اأنَت« يريد: اأنَت اخلليفة كلُّ اخلليفة.  )1(

ع جتتمع   وا�صِ
ٌ
ع ويكرُث ماوؤُها؛ فيكوُن املَْعنى اأنَّه بحر

ِّ
ُيهار: من الَهور وهو البحية َتفي�ُص فيها مياُه ِغيا�ٍص واآجاٍم فتت�ص  )2(

يَّ ذا َغْمٍر.  البحر: معظم مائه، فقوله: ُيْغَمر، اأي ُي�صَ
ُ
اإليه مياه الأنهار. وُيغَمر: ِمَن الَغْمِر، وهو املاء الكثي؛ وَغْمر

العدّو عليها؛ يقول:  فُتَخ�صى غاراُت  العدّو  التي تلي داَر  الأَر�ص  به. والثغر:  ّد 
َ

ُي�ص داد وهو ما 
ِّ

ال�ص ة: جمع  دَّ الأَ�صِ  )3(

ّدون كلَّ ثغر مبا متلوؤُوَنه من خيٍل ورجاٍل. واخلالئف: جمع خليفة.
ُ

َت�ص

: ق�صاه.
َ
ة: املوت. اأبو الوليد: هو عبد امللك بن مروان. واأنفذ الأمر

ّ
املني  )4(

ُه، ولعله ت�صحيف لـ»تنوح«. وتتحّدر: َتْنَحّط من اأعايل اجلبال 
َ
وح: هكذا وردت بالباء، وباح مبا يف �صدره: اأَْظَهر

ُ
َتب  )5(

اإىل اأ�صافلها، اأي حزنًا عليه.

ُته، اأي  ْت َعرْبَ
َ
: َجر  َعاجَلَها ابُن ِه�صام يف املغني: 400. وا�صتْعرَبَ

ُ
الواو يف قوله: ».. ولو بكني..« زائدٌة، ولها نظائر  )6(

َتْعرِب، يعني مِلَْوِتِه.
ْ

دمعُته؛ وراأَيَتها َت�ص

ف …«.
ُ
يف املقا�صد النحوية: »… َلَدميمة وخالئف ُظر  )7(

اآِخر  احَلقاَرِة يف   
ُ
ِذْكر وَيُدلُّك على هذا  احَلقارة،  مامة، وهي  الدَّ املهملة، من  ال  بالدَّ لَدميمة،  العيني: »قوُله:  وقال   

ر،  ْجِل اأّنه ل يقع اإِل على ُمَذكَّ َف. وخالئف: جمع خليفة؛ وقالوا اأي�صًا: ُخَلفاء، مْن اأَ حَّ البيت؛ وَمْن اأَْعَجَمها َفَقْد �صَ

ٌف 
ُ
فاء، لأنَّ )َفِعيَلة( بالهاء ل جُتَْمع على ُفَعالء. وقوله: ُظر

َ
وفيه الهاء، َجمعوه على اإِ�صقاط الهاء ف�صار مثل ظريف وُظر

ٌة، مع اأنَّ بع�َص اخُلَلفاء الذين 
َ
َتَقر اإِنَّ اخلالَفَة بعَد اأُولِئَك اخُلَلفاِء الذين �َصَلُفوا حُمْ البيت:  … ومعنى  … جمع ظريف 

َطريف،  ف: جمع 
ُ
وُطر  .252/2 النحوية  رون« املقا�صد  مَلَُحقَّ اأُولئك  اإىل  ِة 

َ
ب

ْ
بالنِّ�ص  

ْ
ولِكنَُّهم بعَدهم خالئُف ظرفاء، 

ورة. َفُه لل�رسَّ َ وهو احلديث. و)َخالئف( منوٌع ِمَن ال�رسف، َف�رسَ
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(37(

ّر الفريد )1: 268(: في الدُّ

ــــــوَدُه ــــــْوُع َم الـــــَمـــــْرُء  ــــــَف  ــــــَل اأَْخ اإِذا  يـَــــــْعـــــــُذُرْه 1.  ـــــــْن  َم اهللُ  ــــــــــَذَر  َع ـــــــاَل  َف

ــــي َحـــْنـــِثـــِه  ــــــْذُر ف ــــــُع ـــــــُه ال ــــــــــــى لَ َواأَنّ ؟)1)2.  ــــُرْه  ــــَه ــــْق يَ ـــُه  ـــُل ـــاِئ ـــش � ـــــُك  يَ ـــــــْم  َولَ

ـــــــــــِدِه ـــــي َوْع ــــَف ف ــــلَّ ــــشَ ــــ� ولــــــِكــــــْن تَ ِمُرْه)2)3.  مايُ�شْ َغــــْيــــَر  ـــي  ل ـــَر  ــــ ـــه ـــاأَْظ َف

ــــُه الــِفــَعــا ــــْن ـــَف الـــــَقـــــْوُل ِم ـــال ــــَمــــْن خ ــــُكــــُرْه4.  َف اأَ�ــــشْ ــــي  ِن ــــرَّ َغ اإِْن  ـــُب  يـَــْحـــ�ـــشَ ل 

ـــُت ـــي ـــِي َح مـــــا  بُـــــــــُه  اأَُكـــــــــذِّ بَـــــــْل  اأَل  ــــا اأَْذُكــــــــــــــــُرْه 5.  ــــم ــــلَّ ـــــــُه ُك ـــــــنُ ـــــــَع واأَلْ

• • •

(38(

في غريب الحديث  للخطابي )3:12(:

َفا ال�شَّ فــي  ــُي  ــَوْح ال ــَرُح  ــْب يَ ل  فا  ال�شَّ َكــَوحــي  َرا)3)1.  َوتََمطَّ ــفــا  الــ�ــشَّ ِريــــَح  َواإِْن  َجـــديـــداً 

وفي غريب الحديث  للخطابي )2: 59(:

بَا، ال�شِّ اإِلـــى  ــُت  ــْع َرَج لَــْو  ــى،  ــبَ اأَ�ــشْ َفــِمــْثــُلــِك  ــا كـــاَن اأَْعـــــــَذَرا)4)2.  ــَدم ــْع ــى بَ ــاه ــنَ ُفــــــوؤاداً تَ

• • •

(39(

ن )2:34(:
ْ
في َحما�صة الخاِلِديَّي

ِمه.
َ

اأَنَّى: ِمْن اأَيَن. وَحَنَث: َلْ َيرَبَّ يف َق�ص  )1(

ه. َلُفه، وهو ِقلَُّة َخْيِ  �صَ
َ
لََّف: َظَهر َت�صَ  )2(

 :
َ
ر ْلد ال�صخم ل ُيْنِبت. وريَح ال�صفا: اأ�صابْته الريُح. ومَتَطَّ فاِة، وهي احَلَجر ال�صَّ فا: جمع ال�صّ الوحي: الكتابة. وال�صّ  )3(

.
ُ
اأ�صاَبُه املََطر

ْرُت يف  : »ُيقال: َعذَّ
ّ
ة، فَحنَّ اإليها. واأَْعَذَر: بالَغ؛ قاَل اخلّطابي با، وهو َجْهَلُة الُفُتوَّ ْتُه املراأَُة: �صاَقْتُه، وَدَعْتُه اإىل ال�صِّ

َ
ب �صْ

اأَ  )4(

َْت، واأَْعَذْرُت اإذا باَلْغَت، قال حميد بن ثور: )البيت(« غريب احلديث 59/2. الأَْمِر اإذا َق�رسَّ
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ـــًة ـــَع ـــِريْ ـــــْن نـَـــْجــــٍد ِبـــــــالداً َم ِلـــــتُـــــْدِرَك ِم الَكواِن�ِص)1) 1.  ــريــِم  الــ�ــشَّ َكـــِغـــْزلِن  َوِبــيــ�ــشــاً 

ـــَرى  ـــُق ـــُخ ال ـــاكـــاَم ــــَك مــــايـَـــْدريــــَن م ــــئ اأُول الَعماِر�ِص)2) 2.  ِرئــــاُت  فيها  ــٌب  ــشُ ــ� ُع ول 

ــُه ــنَ ــْخ ــِب ــطَّ يَ ــــْم  لَ الـــبـَــحـــريَّ  ــَك  ــَم ــشَّ ــ� ال َول  ياِب�ُص)3)3.  َوهـــــــَو  يَـــاأُْكـــْلـــنَـــُه  ـــم  ول ـــاً  ـــِريّ َط

:
)4(

وفي الزهرة )268 - 269(

ـــِه ـــاِن ـــك ـــَم ِب اأرى  اأن  ـــي  ـــن ـــْي ـــَع ِب يَــــَقــــرُّ  الُمتَ�شاِو�ِص)5)4.  ْخــــَزِر  الأَ ــْرِف  ــَط َك �ُشَهْياًل 

الِحَمى ــِر  ــ�ــشَ اأَيْ ــْن  ِم ــاراِت  ــق ال ـــِرَف  اأُ�ـــشْ واأَْن  َخواِم�ُص)6)5.  ــصٌ  ــو� ُح والأَنـْــ�ـــشـــاُء  ــُدَو  ــْب ــتَ َف

الَح�َشا ـــَدَع  �ـــشَ ــُلــهــا  ــْث ِم ِذكــــرى  َذَكـــْرتُـــِك  حاِب�ِص)7)6.  ــــوَم  ي مــثــَلــهــا  ــــــرى  واأُخ ـــوٍّ  ـــتَ ِب

ـــمـــى ــُة َوارتَ ــنَ ــي ــِف ــشَّ ــ� ـــي ال ويـــــوَم تـَــغـــالـَــْت ِب الُمتاَلِط�ِص)8)7.  ــــــِه  اآِذيِّ فــي  الــبَــْحــُر   
َ
ِبــــي

حاح )�صبم(: وفي ال�صِّ

ها؛ ي�صف  ُكُن�صِ الداخلة يف  املنقطعة عن معظمه. والكوان�ص:  الرمل  القطعة من  مي:  اخَل�صيبة. وال�رسّ املَريعة:  البالُد   )1(

اأَْن بالباديِة. وًة َن�صَ
ْ

ِن�ص

يف �صائر م�صادر البيت: »… ل َيْدرين ما �صمك«.  )2(

بالأَمعاِء وُت�ْصوى. والَعماِر�ص:  ب  ُتْع�صَ الرئة  يب، وهو  الَع�صِ ب: جمع  ب. والُع�صُ
َّ
ُمَعر الإِدام،  والكاَمُخ: نوٌع من   

ُكوِنها وانِك�صار ما 
ُ

ِل�ص ياًء  الواِو  اأَْن يجمعه على: عماري�ص، بقلِب  القيا�ُص  الُعْمرو�ص، وهو اخَلروف، وكاَن  جمع 

 يف اأ�صعارهم؛ انظر اأو�صح امل�صالك 4/ 323.
ُ
ورِة؛ ولها نظائر قبَلها، فحذَفها لل�رسَّ

َجُه. ويف البيت اإقواء.  واحد: اأَْن�صَ
ً
َخُه مبعنى

َ
ب َخ اللحمَ واطَّ

َ
َطب  )3(

ل ين�صب �صاحب الزهرة هذه الأبيات اإىل �صاعٍر بعينه، واإنا قال: »وقاَل اآخر«، ولكنَّ التربيزي اأن�صد البيت الأول   )4(

 بعيني …( يف �رسح ديوان احلما�صة )1: 127( ون�صبه حلميد بن ثور.
ّ
)يقر

يف �رسح ديوان احلما�صة للتربيزي: »… من مكاِنِه … كعني …«. ويف الزهرة: »… كطرِف الأخدر…« حتريف،   )5(

واأثبّت ال�صواب عن �رسح ديوان احلما�صة. 

-اأي  عينه  بَلْحِظ  ينظر  الذي  الأَْخَزُر:  والَعُدوُّ  ؛ 
َ
النََّظر َد  َحدِّ

ُ
لي ِه 

ْ
َجْفَني ُق 

ِّ
ي ُي�صَ الذي  والأَْخَزُر:  مياٍن.  جنٌم  ل: 

ْ
و�ُصَهي  

ظًا.
ْ
مُبوؤِْخِرها- ِمَن العداوة. واملَُت�صاِو�ص: الذي ينظر مُبوؤِْخر عينه َغي

ُة، 
َّ
ٌل �صغي منفرد اأ�صَود، وهي اأي�صًا: ال�صخرة ال�صوداء، واحَلر

َ
يَء: َعالُه. والقاراُت: جمع القاَرِة، وهي َجب اأَ�رْسََف ال�صَّ  )6(

ِو، وهو البعي الذي اأهزله ال�صفر. واحُلو�ُص: جمع الأحو�ص  وهي اأر�ص ذات حجارة �ُصود. والأَن�صاء: جمع النِّ�صْ

 
ُ

ابع؛ واخِلْم�ص
َّ
يٌق يف ُموؤِْخِر العني. واخلوام�ص: الإبل التي ترعى ثالثة اأيام وَتِرُد الر واحلو�صاء، ِمَن احَلَو�ِص، وهو �صِ

ِمْن اأَْظماِء الإبل، فهي اأبٌل خام�صٌة وخواِم�ٌص. ويف البيت اإقواء.

َتّو: ا�صم مو�صع، ذكر ياقوت اأنَّ )التَّّو( من قرى �صنعاء؛ معجم البلدان )التّو(. وحاب�ص: ا�صم مو�صع؛ معجم البلدان   )7(

)حاب�ص(.

َتغالت: اأي جاوَزت احلّد يف ال�رسعة. والآذي: املوج ال�صديد. واملتالط�ص: املتالطم.  )8(
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ــــــْوَق َمـــْرَقـــٍب ـــيٍّ نـَــمـــا َف ـــطـــاِم ـــْي ُق ـــنَ ـــْي ـــَع ِب الَهجاِر�ِص)1)8.  ــَن  ــْي بَ يَــْنــَقــ�ــصُّ  ــِبــمــاً  �ــشَ َغـــَدا 

(40(

�ص(:
ْ
في معجم ما ا�صتعجم )الُحب

يـــــاُر ِبـــجـــانـــِب الـــِحـــْبـــ�ـــصِ ــــِن الـــــدِّ ــــَم ِل بالنِّْق�ِص)2)1.  الـــحـــاجـــاِت  ذي  َكـــَمـــَخـــطِّ 

:
)3(

)150( 
ّ
وفي منثور المنظوم للبهائي

ــا ــه ِب ـــُت  ـــْف ـــِع ـــشَ � اإِْذ  ِلـــــَعـــــْمـــــَرَة  داٌر  نَْف�شي)4)2.  ــى  ــل َع ـــْت  ـــَع َوَق واإِْذ  َعــَر�ــشــاً 

ـــْت ـــَع ـــَل ــــٍة َط ــــمــــاَم بَـــْيـــ�ـــشـــاُء ِمـــــْثـــــُل َغ َوالَجْل�ِص)5)3.  الـــَغـــْوِر  ـــَن  ـــْي بَ ــِف  ــْي ــ�ــشَّ ــال ب

ــحــًى ـــاِت �ــشُ ـــش ـــ� ـــّراِق ـــْت ِبــــــَربِّ ال ـــَف ـــَل َح ْم�ِص)6)4.  ال�شَّ ـــَع  ـــْطـــِل َم َزْمـــــــَزَم  ـــنـــاِء  ـــِف ِب

ـــــــٍد ــــــْن اأََح ــــــاَت ِم ـــا: مــــا ب ـــن ـــاً ل ـــم ـــشَ ـــ� َق ـــــصِ 5.  ـــــاأْ� يَ َوَل  ـــــٍع  ـــــَم َط َعــــلــــى  ــــي  ــــنِّ ِم

ــــــًة ــــــُت جــــــاِريَ ــــــْن ـــــــــــا لـَــــيـــــالـــــَي ُك اأَّم َوالَحْب�ِص)7)6.  ـــاِء  ـــب َق ـــرُّ ـــال ب ــْيــُت  َفــَمــ�ــشَ

ــــــي ــــــَرَزن اأَبْ ــــُت  ــــْي ــــبَ ال ــــا  م اإذا  ــــى  ــــتَّ َح َجْل�ِص)8)7.  ِبـــــَزْولَـــــٍة  جـــــاُل  الـــــرِّ نُــــِبــــَذ 

.»… 
ٍّ
يف التبيان يف �رسح الديوان، والل�صان )هجر�ص(، وحا�صية على �رسح بانت �صعاد: »… َقطاِمي  )1(

َد ِمَن  ِبم: الذي يجد الرَبْ َقُب منه ال�صيد. وال�صَّ
ْ
ُير َقب: املكان الذي 

ْ
والَقطامي، ب�صم القاف وفتحها: ال�صقر. واملَر  

 من ال�صباع بالليل مَّا كان ُدوَن الثَّْعَلب وَفوَق 
َ

�ص
َّ

اجلوع. والهجاِر�ص: جمع الِهْجِر�ص، وهو الثعلب، اأو كلُّ ما َتَع�ص

الَيْبوِع.

يف اأخبار ال�صعراء املحَدثني، والأغاين: »… احلم�ص كمحط … بالنف�ص« حتريف وت�صحيف.  )2(

 ِمن اخَلّط 
ّ
: مو�صع يف ديار غطفان؛ معجم البلدان )احلب�ص(. واملََخّط: م�صدر ميمي

ّ
م �ص، بك�رس اأّوله، وقد ُي�صَ

ْ
واحِلب  

بالقلم. والنِّْق�ص: احِلرْب.

ل يرد البيت )7( يف منثور املنظوم، واإنا اأ�صفته برتتيبه عن تهذيب اإ�صالح املنطق )710(.  )3(

�صًا« مبعنى 
َ
ه ِمن فوِقِه، وُقِرَئ: »قد �َصَعَفها حبًا« ]يو�صف 30/12[؛ و»�َصِعْفُت بها َعر

َ
ها قلب

ُّ
 ُحب

َ
ي �َصِعَف باملراأة: َغ�صِ  )4(

ْت يل َفَهِويُتها. �صًا، اأي اْعرَتَ�صَ
َ
قولهم: ُعلِّقُتها َعر

: بالُد جَنٍْد.
ُ

بًا َعْن ِتهامة. واجَلْل�ص
ِّ
الَغْور: كّل ما انَحَدر ُمَغر  )5(

الراق�صات: جمع الراق�صة، وهي الناقة التي َتُخّب يف �صيها م�رِسعة. والِفناء: املكان املتَّ�صع اأماَم الدار.  )6(

قباء …«.
ُّ
يف �صائر امل�صادر: »…… َفُحِفْفُت بالر  )7(

واجلارية الفتاة ال�صغية.  

يف الل�صان: »اإذا ما اخِلْدُر«.  )8(

وين 
َ
َز َوجهي فاإنه ُنِبَذ الرجاُل الذين يريدوَن اأن َير

َ
جُت وَبر ّي: …… واأما حني تزوَّ

ّ
وقال ابن منظور: »قال ابن بر  
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ــــُدنــــي ـــــْوهـــــاَء تَــــْر�ــــشُ ـــــــجـــــــارٍة �ـــــشَ َوِب الِحْل�ِص)1)8.  ـــِبـــِذ  َكـــَمـــْن ـــرُّ  ـــِخ يَ َوَحــــمــــاً 

ــــيَــــْت َقـــالِئـــُدهـــــــا ــــا ُكــــ�ــــشِ ــــم ــــاأَنَّ ــــَك َف  .9(2(
ـــــ�ـــــصِ ــــَرْت اإلــــى الإِنْ ــــَظ ـــًة نَ ـــيّ

ـــ�ـــشِ َوْح

وفي العباب )�صل�ص(:

ـــــُه ـــــبُ ـــــراِق ـــــــاأٌ تُ ـــــــشَ ــــا َر� ــــهـــــ ــــِن ــــْي ــــَع َوِب ْل�ِص)3)10.  كال�شَّ الأْحـــ�ـــشـــاِء  ـــُت  ُمـــتَـــَكـــفِّ

وفي معجم ما ا�صتعجم )خالئل(:

ــٍل  ــالئ ُخ ِظـــبـــاِء  ْو  اأَ َوْجــــــَرَة  ـــصِ  ـــ� َوْح ــــْن  ِم والَخْل�ِص)4)11.  الأَْوراِق  َعــلــى  ــَرْت  ــَم ــشَ �

وفي كنز الحّفاظ )369(:

ِبـــجـــابـــئـــٍة ـــِمـــنَـــْت  �ـــشَ اإِذا  ـــْت  لَـــْيـــ�ـــشَ اللَّْم�ِص)5)12.  َكـــريـــهـــِة  ـــوُن  ـــي ـــُع ال َعــْنــهــا 

ها«. الل�صان )جل�ص(.
َ

بامراأٍة َزْوَلٍة َفِطَنٍة، تعني نف�ص

 …« حتريف، واأثبتُّ ال�صواب عن �صائر امل�صادر.
ّ
: »… بح�صى يخر

ّ
يف منثور املنظوم للبهائي  )1(

ني وحَتَفُظني؛ 
ُ
ُقب

ْ
 الرجاُل اأي�صًا بامراأٍة �َصوهاَء -اأي حديدة الب�رس- َتر

َ
ّي: …… وُرِمي

ّ
قال ابُن منظور: »قال ابن بر  

َذَعَة 
ْ
 َبر

ُ
ُح كاحِلْل�ِص الذي يكون للبعي حتَت الرَبَْذعة؛ اأي هو ُمالِزٌم للبيت كما َيْلَزُم احِلْل�ص ويل َحٌم يف البيِت ل َيرْبَ

البعِي«. الل�صان )جل�ص(.

ه طوَل عنقها بعنق الظبية اإذا رفعته ناظرًة اإىل الإن�ص.
ّ
ًة؛ ي�صب

ّ
الوح�صية: �صفٌة نابت عن مو�صوف، يعني ظبيًة وح�صي  )2(

ها، من التكفُّت، وهو التقلُّ�ص والن�صمام.  ت الأَح�صاء: لطيُفها خمي�صُ ه. وُمَتَكفَّ �صاأ: الظبي اإذا َقِوَي وم�صى مع اأمِّ
َّ
الر  )3(

: ال�صْنُف، قال حميد بن ثور الهاليل 
ُ

ِز اأبي�ص كانت تلب�صه الإماُء، وقال ال�صغاين: »ال�صْل�ص
َ
: �رسٌب من اخَلر

ُ
وال�صْل�ص

 
ُ

�ص
َ
 الأُُذِن، ُيْلب

ّ
ر�صي اهلل عنه ي�صف امراأة: )البيت( اأي لطيف الأح�صاء خمي�صها« العباب )�صل�ص( وال�صْنُف: من ُحِلي

هل اللنيِّ املنقاد، قال 
ّ

، كَكِتف: ال�ص
ُ

ِل�ص
َّ

بيدّي: »ال�ص ه. وقال الزَّ يا�صِ
َ
�صاأَ به ِلب

ّ
َه الر

َّ
ُط يف اأ�صفلها؛ �صب

ْ
يف اأعالها، والُقر

حميد بن ثور: )البيت(« التاج )�صل�ص(، وعلى هذا يكون ت�صكنُي الالم يف البيت من كلمة )ال�صل�ص( �رسورًة.

البلدان )وجرة(.  اإىل الب�رسة؛ معجم  ِظباِئها؛ وَوجرة: مو�صع على ثالث مراحل من مّكة  ة: من 
َ
َوْجر من وح�ِص   )4(

َتني. واخَلْل�ص: النبات  ت: �صارت �صامرًة ه�صيمَ اخلا�رسِ
َ
َمر وُخالئل: ا�صم بلد؛ معجم ما ا�صتعجم )ُخالئل(. و�صَ

ْطِبه.
َ
ه ِبر

ُ
ْطُب، فاختلط ياِب�ص

َّ
الياب�ص الذي نبت يف اأ�صِله الر

تاّمة  ه  الق�صيدة، فعرو�صُ اأبيات   ل�صائر 
ّ
العرو�صي البناَء   )19  ،16 البيت ويف الأبيات )14،  وخالَف ُحميد يف هذا   

على وزن )متفاعلن(، وهي العرو�ص الأوىل من الكامل، يف حني اأنَّ عرو�ص �صائر الأبيات َحّذاء على َوْزن )َفِعُلْن(، 

وهي العرو�ص الثانية من الكامل، وكان عليه اأن يلتزم اإحدى العرو�صني؛ انظر الوايف يف العرو�ص والقوايف: 83. 

وقد تكون هذه الأبيات من ق�صيدٍة اأُخرى.

.»
ِّ

ْت …«، ويف �صائر امل�صادر: »…كريهة املَ�ص
َ

يف التقفية: »لي�صت بجابئة اإذا مُلِ�ص  )5(

َتْمَلح: اإّن العنَي َلَتْجباأُ عنها؛ وقال 
ْ

ِمج، وُيقال للمراأة اإذا كانت كريهة املنظر ل ُت�ص
َّ

واجَلْبُء: كراهُة العنِي للمنظر ال�ص  

اإليها، واأنَّ ب�رَسََتها ناعمٌة  ُه 
َ
َنَظر اإليها ا�صتحلى  َنَظر  َفَمْن  اأنَّ ِخْلَقَتها مقبوَلة،  التربيزّي �صارحًا: »و�صف امراأًة وذكر 
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ـــهـــا ـــُل ــــْحــــِم كـــاِه ــــتَــــاأِْثــــٍر بــــالــــلَّ ُمــــ�ــــشْ ِحْل�ِص)1)13.  ــى  ــل ع ِمــْنــَطــُقــهــا  ـــاَء  ـــش ـــ� َوْق

�ص(:
ْ
وفي معجم ما ا�صتعجم )َحر

ــا ــه نَّ ــاأَ ــــى الـــُحـــمـــوِل ك َولَــــَقــــْد نَــــَظــــْرُت اإل َحْر�ِص)2)14.   
ْ
ـــبَـــي ِبـــجـــاِن الأَ�ـــــشـــــاِء  ــــــُر  ُزَم

وفي عيار ال�صعر )39(:

ـــُه ـــَزتُ ـــي ـــِح ــــــْد َظــــهـــــــــَرْت نَ ــــُل َق ــــْي ــــلَّ وال َكالَوْر�ِص)3)15.  ــْفــراَء  �ــشَ ــي  ف ــ�ــُص  ــْم ــ�ــشَّ وال

وفي البارع )153(:

اأُوِلـــَعـــا ــيــَرِة  الــَعــ�ــشِ ــــَن  ِم ـــــِن  ـــــَراأَيْ اْم اإِنَّ  َوالَوْه�ِص)4)16.  ـــــصِ  ـــــرا� الأَْع ــصِ  ــ� ــقُّ ــنَ ــتَ بَ

وفي التقفية )457(:

تَـــــُه ُعـــــرَّ َداَويْـــــــــــــــُت  ـــــــــــــَراأً  اْم اإِنَّ  َوْق�ِص)5)17.  لَـــــُذو  ـــِدي  ـــع بَ ــْت  َفــتَــنَــقَّــ�ــشَ

اإذا  يرويه:  وقال: »وغيه  القايل  البيت عن  البكرّي هذا  ونقل   .396 احلفاظ:  كنز  ُيبا�رِسُها«.  َمْن  ا�رَسََتها 
َ
َمب َتِلذُّ 

ْ
َي�ص

. وقد َو�صف حميد 
ّ

باأُ عن املراأة العجفاء ل عن ال�صمينة، وكذلك كراهية امل�ص ا جَتْ ُرِمَقْت، وهو اأح�صن؛ لأنَّ العني اإنَّ

ب بها ما ل ي�صفه �صاعر ول ذكره ذاكر« الالآيل 611/1، ومثله يف التنبيه على اأوهام اأبي  َخِم �صاحبته التي ين�صِ ِمن �صِ

نة؛ لأنَّ حميداً اإّنا ينفي كراهة املنظر عنها اإذا �صمنت، 
َ

: 86؛ وهذه الرواية التي ينقدها البكرّي �صحيحة َح�ص
ّ
علي

ون: الحرتا�ص.
ّ
َمَن؛ وهذا من باِب ما ي�صميه البديعي

ِّ
ول ينفي ال�ص

وقال  الربذعة.  البعي حتَت  ِك�صاء على َظْهِر  واحِلْل�ص:  الكتفني.  بني  ما  والكاهل:  به.  ُه 
َ

نف�ص بال�صيء: خ�صَّ   
َ
ا�صتاأَثر  )1(

دُّ به َو�َصَطها.  التربيزي: »امل�صتاأِثر: الكثي؛ يقول: لي�ص بكثي حلِم الكاِهل. والَوق�صاء: الق�صية العنق. وامِلْنَطق: ما َت�صُ

ها بالنِّطاق« كنز احلفاظ: 369.  ت�صدُّ
َّ
واحِلْل�ص: الرَبَْذعة؛ وعنى اأّنها لي�صت ت�صع ِحْل�صًا على عجيزتها لَتْعُظمَ ثم

َمر: اجلماعات. والأَ�صاء: جمع الأَ�صاَءة،  احُلمول: جمع احِلمل، بفتح احلاء وك�رسها، وهي الإبل عليها الهوادج. والزُّ  )2(

ل يف ديار بني عب�ص؛ انظر معجم ما ا�صتعجم )حر�ص(، وا�صٌم لعّدة موا�صع 
َ
�ص، هاهنا: َجب

ْ
وهي النَّخلة ال�صغية. وَحر

يف بالد العرب؛ انظر معجم البلدان )حر�ص(.

ُه احِلزام 
ْ
ب ها اأقّل من ذراعني؛ والّنحيزة اأي�صًا: َن�صيجٌة �صِ �صُ ْ

وداء املمتّدة كاأّنها خّط، َعر
َّ

مل ال�ص
ّ
النَّحيزة: الّطريقة من الر  )3(

ِل ما يبدو ِمن ظلِّ الليل من جهة ال�رسق عندما  وَّ
ُج َوحَدها؛ وا�صتعاَر حميد اللفَظ لأَ

َ
ُتْن�ص تكون على بيوت ال�ّصعر 

ٌغ اأَ�صفر.
ْ
ب ج منه �صِ

َ
َتْخر

ْ
تغيب ال�صم�ص اإلَّ �صيئًا قلياًل منها. والَوْر�ُص: نبات ُي�ص

�ص..« بال�صاد املهملة. يف �صائر امل�صادر: ».. بتنقُّ  )4(

ها وَهْدمها بتناُولها بالل�صان. والَوْه�ص: الَك�رس، والّنميمة،  �ص الأعرا�ص: نق�صُ واأولَع بال�صيِء: َلّج فيه ومتادى. وَتَنقُّ  

والتطاول على الع�صية والختيال.

ت�صحيفًا  واأراه  العيب،  وهي  الّنقي�صة،  من  ته: 
ّ
ُعر ت  �صَ وَتَنقَّ معايب.  من  باملرء  ما  ة 

ّ
بالُعر واأراد  ُب، 

َ
اجَلر ة: 

ّ
الُعر  )5(

ب.
َ
ِئِه: اإذا ُنِك�ص. والَوْق�ص: اجَلر

ْ
�ص بعد التئامه وُبر ت« بال�صاد املعجمة، من قولهم انتق�ص اجلرح وتنقَّ �صَ لـ»َتَنقَّ
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وفي التقفية )329(:

ـــــْوُت الــــَغــــطــــاِط ِبــــِه �ـــــصٍ �ـــــشَ َوُمـــــَخـــــوَّ الُفْر�ِص)1)18.  ـــِن  ـــراُط ـــتَ َك ــى  ــَح ــشُّ ــ� ال َراأَْد 

وفي التكملة والذيل وال�صلة )3: 440(:

ــــــــٍة ـــــي داِويَّ ـــحـــراِء ِف َكـــنَـــعـــاِئـــِم الـــ�ـــشَّ النُّْم�ِص)2)19.  َكــــتـَـــواُهــــِق  ــا  ــه ــنَ ــشْ ــ� ــَح ــْم يَ

• • •

(41(

في العباب )�صخ�ص(:

ــا ـــ ــه ــاَدتُ ــب ِع اأَلْـــَهـــْتـــِنـــي  ـــَة  ـــالَ ـــب ـــِح ال اإِنَّ  ا)3)1.  َقنَ�شَ بَْع�شها  ِفـــي  ــَدُكــمــا  ــي ــش اأَ� ــى  ــتَّ َح

ــا ـــ ــه ــُل ــاِت ــق ــــٌث يُ ــــاٌة  اأُواِرُدهـــــــــــــا لَــــْي ــــشَ � ا)4)2.  �َشَخ�شَ اأَْو  ــِل  ــْب ــنَّ ال ِبــَوبْــِل  ــا  ــاه َرم َراٍم 

النا�ص.  فيه  ويخو�ص  فيه-  َتْدُخل  -اأي  والّدواب  الإبل  فيه  تخو�ص  ماٌء  فيه  املو�صع  وهي  ة،  املََخا�صَ �ص:  املَُخوَّ  )1(

ُطون والّظهور 
ُ
ٌْب من الَقَطا، واحدته َغَطاَطة، وقيل هو �رسٌب من الطي لي�ص من القطا، وُهنَّ ُغرْب الب والَغطاط: �رسَ

الُفر�ص:  وَتراُطن  النهار.  من  الأّول  اخُلْم�ِص  عند  ال�صم�ِص  ارتفاع  وقت  حى:  ال�صّ َوراأَد  الأجنحة.  �ُصود  والأبدان 

 ِبُلَغتهم.
ْ
َتَكلُُّمُهم

يف جممل اللغة: »… َكَنواهق النِّْم�ص« ت�صحيف.  )2(

ْعَن ِبِجدٍّ فيها.  َنَها: اأي ميح�صن فيها: ُي�رْسِ والّنعائم: جمع الّنعامة، وهي الطائر املعروف. والّداوّية: الفالة. ومَيَْح�صْ  

نابت عن  اء، وهي �صفٌة 
َ

والنَّْم�ص الأَْنَ�ِص  والنُّم�ص: جمع  ي؛ 
َّ

ال�ص الُعُنق يف  َمّد  املُواَهَقِة، وهي  ِمَن  النُّْم�ِص:  وَتَواُهُق 

ه اأعناَقَها 
ّ
عًة بالنَّعام، وي�صب ه الإبل ُم�رْسِ

ّ
: الَكَدر يف اللون. ي�صب

ُ
املو�صوف، يعني القطا النُّم�ص، وهي الُكْدر؛ والنََّم�ص

؛ 
ّ
حني متّدها وهي م�رسعة باأعناق القطا طائرًة. وقاَل ال�صغاين: »والأن�ص: الأَْكَدُر، ومنُه ُيقال للقطا: ُنْ�ٌص، بال�صم

ورواه غيه:  بالقطا؛  وف�رّسها  النون،   
ّ
ب�صم )البيت(  عنه:  اهلل  ر�صي  ثور  بن  قوَل حميد  �صعيد  اأبو  وروى  ِلَلْوِنها، 

ة 
َّ
ٌة نحو الهر

َّ
َلُق: ُدَوْيب وَر« العباب )ن�ص(. والدَّ مُّ َّ

َلِق، اأ�صود اجِلْلِد، ُي�ْصِبُه ال�ص ٌة كالدَّ
َّ
، وقال: هو ُدَوْيب النِّْم�ص، بالَك�رْسِ

و.
ْ
دة الَفر

ِّ
جي

يف العباب والل�صان والتاج )اأبر(: ».. األهتني اإبارتها..«.  )3(

يدة. وِعباَدُتها: اأي ُمالَزَمُتها وَعَدُم ُمفاَرقتها، من قولهم َعِبَد بال�ّصيء اإذا لزمه ول يفارقه؛ اأو اأنه يعني  واحلبالة: امِل�صْ  

له  ْدت  �صِ تقول:  لكما،  اأ�صيد  واأ�صيدكما:  َمدوم.  ٌم 
َّ
ُمَكر اأي  ٌد، 

ّ
ُمَعب �صيء  هذا  قولهم:  من  واإ�صالحها،  ِخْدمتها 

يده. واإَباَرُتها: اإِ�صالُحها. و�صدُته مبعنى واحد. والَقَن�ُص: ما َت�صِ

: ارتفع عن  ْهمُ
َّ

اأُواِرُدها: اأِرُد املاَء َمَعها. والَوبل: املَطر ال�ّصديد، ا�صتعاره لكرثة النَّبل. وقال الزبيدي: »و�صخ�َص ال�ص  )4(

اأ�صيُد لكما.  اأ�صيُدكما: اأي  … وقال حميد بن ثور ر�صي اهلل عنه: )واأن�صد البيتني(  الهدف، فهو �صهٌم �صاخ�ص 

وكنى بال�ّصاة عن املراأة« التاج )�صخ�ص(.
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وفي التقفية )487(:

اأَِرجـــــاً ِمـــْجـــَمـــراً  اإِلّ  ـــاَر  ـــنَّ ال ــي  ــِل ــَط ــ�ــشْ تَ َل  ا)1)3.  َوَق�شَ لـَــُه  ــْنــُجــوٍج  يَــَل ِمـــْن  ــَرْت  ــ�ــشَّ َك َقـــْد 

وفي المحيط في اللغة )2: 470(:

ـــــبـــــاَدَرًة ُم ــي  ــشِ ــ� ــم ت ل  ــــِد  ــــراِئ ــــَخ ال ـــــَن  ِم ُمْحتَِب�شا)2)4.  َعـــْجـــالَن  ــَلــهـــــا  َذيْ تـَـــَرى  ول 

وفي العباب )غل�ص(:

ـــُه لْـــبـَــ�ـــشَ ـــِن اأَ ـــْي ـــُع الـــُفـــوَق ـــَم ـــشْ ـــٌب اأَ� ـــكَّ ـــنَ ُم ا)3)5.  نََم�شَ ول  ــــالًّ  َخ ل  ــــواِدم  ــــَق ال ــــَن  ِم

ــا ـــ ــَره ــيَّ ــَخ ـــى تَ ـــتَّ ـــى َح ـــَه ـــتَ ـــا انْ َونـَـــْبــــَعــــٍة م ا)4)6.  َعِك�شَ ـــا  ـــَه ُدونَ َولقــــى  ــٍع  ــْب نَ ــطــاَن  ــي ِخ

وفي التاج )قل�ص(:

ويف  ِمراً..«،  جُمْ  ..« )وق�ص(:  التاج  ويف  ال�صواب.  على  ه 
ّ
ونب ت�صحيف،   »… ي�صطلي  »ل  )جمر(:  الل�صان  يف   )1(

ت..«.  َمراً..«. ويف جممل اللغة: »قد ُك�رسِّ ِمراً..«؛ ويف ديوان الأدب، والل�صان )وق�ص(: ».. جُمْ جمال�ص ثعلب: »جُمْ

َوَق�صا«.  »… َلَها  املعلم:  وامل�صوف  للتربيزي،  احلما�صة  ديوان  و�رسح  اللغة،  وجممل   ،220/9 اللغة  تهذيب  ويف 

فيه.  ع   وُو�صِ
ُ
اجَلْمر له  ئ 

ّ
ُهي الذي  اجَلمر، واملُْجَمر:  فيه  ُيو�صع  الذي  ال�صيء  بها. وامِلْجَمر:  ا�صتدفاأ  النار:  وا�صطلى 

 به. وقال التربيزي: »والَوَق�ص اأي�صًا: ُدقاق العيدان، ُيلقى علىالنار؛ 
ُ
ّخر

َ
يح. واليلنجوج: ُعوٌد ُيَتب

ّ
ب الر

ّ
والأِرج: الّطي

ُيقال َوقِّ�ْص على نارك، قال حميد: )ل ت�صطلي … له وق�صا( و: لها؛ َلُه: للجمر، ولها: للنار. ي�صف امراأة، يقول: 

 به« تهذيب اإ�صالح املنطق: 199.
ُ
ر َخَّ

ل ت�صطلي النار وحدها حتى يكون على النار ما ُيَتب

ُة اخلاف�صة ال�صوت امل�صترتة قد جاَوَزِت الإع�صاَر -اأي الإدراَك- 
ّ
، واحليي

ُ
اخلرائد: جمع اخلريدة، وهي الفتاة الِبْكر  )2(

ثور:  بن  حميد  قال  وال�صتناُن؛   
ُ

ال�صعي »الحتبا�ص:  اد: 
ّ
عب بن  ال�صاحب  وقال  الإ�رساُع.  واملُباَدَرُة:  َتْعَن�ص.  وَلْ 

يف  تعجُل  ل  اأنَّها  اأراَد  اِب؛  ال�رسَّ وا�صطراُب  الَوْجِه،  على   
ُّ
ي املُ�صِ وال�صتنان:   ،470/2 اللغة  يف  املحيط  )البيت(« 

�صيها في�صطرُب ثوبها.

َمُع  �صْ
ائ�ُص بِري�صاٍت تكون يف مناِكب الّن�رس اأو الُعقاب، وهي اأقوى الري�ص واأَْجَوُده. واأَ

ّ
ْهم الذي را�َصُه الر

َّ
ُب: ال�ص املَُنكَّ  )3(

ِع الَوَتِر ُكلِّه: الفوق. والقواِدم: َجْمُع  ْهِم، وُيقال اأَي�صًا مِلَْو�صِ
َّ

ِع الَوَتِر ِمَن ال�ص فا َمْو�صِ
ْ
: لطيُفهما، والُفوقاِن: َحر الُفوَقنْيِ

ُجِل 
َّ
ِعيف، ت�صبيهًا له بالر ي�ص. واخَلّل: اأَراَد بِه الري�َص اخلفيف ال�صَّ

ِّ
م اجلناح، وهي اأَْكرَبُ الر القاِدمة، وهي الري�صة يف ُمَقدَّ

ي�ص.
ِّ
، وهو املهزول اخلفيف اجل�صم. والنََّم�ُص: الِق�صاُر ِمَن الر اخَللِّ

اتِّخاُذ  َكرُثَ  ا  َفَلمَّ اجلبال،  روؤو�ص  يف  ت 
ُ
َيْنب هام، 

ِّ
وال�ص  

ّ
ي الِق�صِ منه  ُتتََّخُذ  �صجر  وهو  ِع، 

ْ
النَّب واحدُة  َعُة: 

ْ
النَّب  )4(

اْنَتَهى  ما  اأي  انتهى؛  ما  وقوُله:  البيت.  يف  ال�صاعر  ُمراد  وهو  َعة، 
ْ
َنب للَقْو�ِص  يقولون  �صاروا  منها   

ِّ
ي الِق�صِ

وتعاىل: �صبحانه  كقوله  َوهَو  ٍع، 
ْ
َنب ِمْن ِخيطاِن  اأي  ٍع، 

ْ
َنب خيطاَن  َها  َتَخيَّ وقوله:  ل. 

َ
اجَلب ُقلَِّة  يف  �صاِنُعها  اإِليها 

 

وهو  اخُلوِط،  جمع  ِع: 
ْ
النَّب وخيطاُن  قوِمه؛  ِمْن  اأي:  155/7[؛  ]الأعراف   { }

ِل.
َ
َلكًا َعِك�صًا يف اجَلب

ْ
الق�صيُب ِمن ق�صبان ال�صجرة. والَعِك�ص: الَع�رسِ ال�صاّق، يعني َم�ص
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ـــا ـــَه ـــتَ ــهــا َعــْجــَلــى َوَرنَّ ــ�ــشِ ــْج ــــــاأَنَّ ِفـــي َع َك ا)1)7.  ُقُل�شَ ـــا  ـــاوؤُه م ــي  ــَحــ�ــشِّ يُ ِثـــمـــاٍد  ــى  ــَل َع

وفي اأ�صا�ص البالغة )قب�ص(:

ــا ـــ ــه ــتُ ــَع ــــَزاَء َرْج ــــْع ــــَم ـــــــَدُع ال ِبـــــنـــــاِزٍل تَ ا)2)8.  ُقبَ�شَ ـــْت  ـــَل اأَْرَق ــا  َم اإِذا  ــَمــْيــِن  ِبــالــَمــْنــ�ــشِ

اهل وال�ّصاحج )398(: وفي ر�صالة ال�صّ

ــٍة ــيَ ــشِ ــ� ــْع ــَم ـــي ِب ـــن ـــْت ـــَن َرابَ ـــي ــا ِح ـــ ــه ــتُ ــْي ــلَّ َح ا)3)9.  ُخُر�شَ ِعْرِنيِنها  فــي  الــَقــْيــِن  ِحــْلــيَــِة  ِمــْن 

وفي كتاب الأفعال، لل�صرق�صطي )4: 206(:

ــــٌة ـــِن عــــاِريَ ـــْي ـــنَ ـــْي ـــَع ــــُر ال ـــ�ـــصٌ غــــاِئ ـــلَّ ـــَم َع ا)4)10.  َمَع�شَ ِبــهــا  ــْز  ــِم ــْغ يَ لَـــْم  ــنــاِبــيــُب  الــظَّ ــُه  ــْن ِم

وفي التاج )بر�ص(:

�صوُتها  النَّاَقِة:  د.وَرنَُّة 
ْ
ُحَمي ناقِة  ا�صمُ  وعجلى:  َو�َصَطَها.  امي 

ّ
الر ه  يقِب�صُ الذي  ها  َمْقِب�صُ الَقْو�ِص:   

ُ
َعْج�ص  )1(

يف  ويذهب  ال�صتاء  يف  يظهر  الذي  واملاء  القليل،  املاُء  فيها  يكون  واحُلَفر  القليل،  املاء  والثِّماد:  احلزين. 

يف  ارتفع  ُقلو�صًا:  َيْقِل�ُص  املاُء  »َقَل�َص  بيدي:  الزَّ وقال  ٍء. 
ْ
�َصي بعد  �صيئًا  اإِياه  �صقاه  املاَء:  اُه 

َّ
وَح�ص ال�صيف. 

قال  ُقُل�ص،  الَقلي�ِص:  جمُع   … وَقالَّ�ص  وقلي�ص  قاِل�ص  فهو  وَكرُث،  البئر  يف  اجتمع  اع:  الَقطَّ ابُن  وقال   البئر، 

حميد بن ثور  ي�صف قو�صًا: )البيت(« التاج )قل�ص(.

اإذا بلغ التا�صعة من  وقوله »بنازل« هكذا ورد يف الأ�صا�ص، ولعّلُه ت�صحيٌف لـ»ببازل«، وناقة باِزٌل، وَجَمٌل باِزل:   )2(

ي. 
َّ

ّد الّدابُة يديها يف ال�ص
ُ
ْجِع، وهو اأن َتر

َّ
جعة: واِحَدة الر

َّ
لبة. والر عمره وَبَزل ناُبه، اأي َطَلع. واملَْعَزاء: الأر�ص ال�صُّ

 القاف وفتحها، وهي ما 
ّ
ة، ب�صم ْ�صَ

�ص: جمع الُقب
َ
ِم، وهو ُخّف الّناَقِة. واأرقلت: اأ�رسعت. والُقب َمان مثّنى املَْن�صِ واملَْن�صِ

ها.
ْ
ي ه، اأي تتناوُله باأطراِف اأ�صابعك؛ وا�صتعاره ُحميد مِلا يتَفتَُّت ِمَن املَْعَزاء حني َتَطوؤُها ناَقُتُه بُخفَّ َتْقِب�صُ

�صًا: 
ْ
ُتها ُخر

ْ
ي نني: الأنف. وَحلَّ

ْ
: احَلّداد. والِعر ْتني. والَقنْيُ راَبْتني مبع�صية: راأيت منها -اأي من الناقة- ما اأكرهه اإْذ َع�صَ  )3(

ِة، وهي احَلْلقُة من احلديد ُتو�صُع  َهِب اأو الف�صِة، وا�صتعاَر اللفَظ ِلْلرُبَ �ص: َحْلَقٌة ِمَن الذَّ
ْ
�صًا ُحْليًا، واخُلر

ْ
اّتخذت لها ُخر

َكَة اخلاِء �رسورًة.
َ
َكَتها َحر

َ
َع َحر

َ
اء، فاأَْتب

ّ
�ص: ِبَت�صكني الر

ْ
مام، واخُلر دُّ فيها الزِّ يف حلمة اأنِف البعي، ُي�صَ

يف الل�صان والتاج: »َغَملَّ�ٌص..«.  )4(

الأ�صفار.  طول  ب�صبب  اأي  َننْي: 
ْ
الَعي وغائر  ال�رسيع.  ال�صي  على  والقوي  ال�صفر،  على  ال�صديد  القوّي  والَعَملَّ�ص:   

نابيب: يعني َعِرَي عظمُ �صاِقِه من اللحِم ِلُهَزالِه، وهو  اق، وعاري الظَّ
َّ

نبوب، وهو َعْظم ال�ص نابيب: جمع الظُّ والظَّ

اأي�صًا:  واملََع�ُص  واأرجلها،  الإبل  اأيدي  اأر�صاغ  َخَدٌر يف  واملََع�ُص:  رْجِلِه.  ل 
َ
ِقب ِمْن  ِه،  �َصْيِ مييل يف  وَيْغِمُز:  له.  مدح 

جل، يعني اأّن هذا اجَلَمل مييُل يف �صِيِه من الّن�صاط ل من مر�ٍص، يف رجله. وقال ابن 
ِّ
�ْصغ، وداٌء يف الر

ُّ
ُنْق�صاٌن يف الر

الل�صان  ئب«  الَعَملَّ�ص، بالعني املهملة، وقد ُيو�صُف بها الذِّ منظور: »الَغَملَّ�ص اخلبيُث اجلريء، قال الأزهرّي: هو 

)غمل�ص(.
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ـــــاَز جـــاِفـــَلـــٍة ـــــج ـــِه اأَْع ـــِل ـــَك ـــْل ـــَك يَــــْرمــــي ِب ا)1)11.  بََر�شَ اأَْكــفــاِلــهــا  ــي  ِف الــنَّــْهــ�ــُص  ــَذ  ــِخ تَ َقـــْد 

وفي العباب )قف�ص(:

ـــــُذٍف ــى ُق ــل ــــِوي ع ــــْه ــــاً يَ ــــاِرب َهـــيَّـــَجـــهـــا ق ا)2)12.  َقِف�شَ ول  ـــــّزاً  لَك ــِك،  ــاِب ــن ــشَّ ــ� ال ــمِّ  ــشُ �

وفي العباب )رخ�ص(:

ــُه ــُح ــنَ ــْم ْت لَــقــاحــاً َوْهـــــَي تَ ــــرَّ َوَقـــــْد اأَ�ــــشَ ا)3)13.  ُرَخ�شَ يُــوِلــيــنَــُه  َل  ــــِر  واِب ــــدَّ ال ــــَن  ِم

وفي الفائق )1: 242(:

ــا ــَه ــتُ ــَل ــي ــِم ـــْت ثَ ـــمَّ ـــ�ـــشَ ـــَي وانْ َطـــاَفـــْت لَـــيـــاِل ا)4)14.  نََخ�شَ بـــــاِدٌن  َعــَلــْيــهـــــا  لـَــْحـــٌم  َوعـــــاَد 

ــَعــى ِبـــ�ـــشـــاِريَـــٍة ـــصٌ يَــ�ــشْ ـــ� ـــاِن ـــا َق ـــاَءه ـــج َف ا)5)15.  نَُف�شَ ــا  ــَه ــاِف ــت ْك اأَ ــى  ــَل َع مـــاَء  الـــدِّ تَـــَرى   

وفي التاج )عق�ص(:

. والأكفال:  : الَع�صُّ
ُ

در. واجَلاِفَلة: الّنافرة املنزعجة الذاهبة يف الأر�ص م�رسعة؛ يعني اأُتنًا جافلة. والنَّْه�ص الكلكل: ال�صَّ  )1(

، على الت�صبيه برب�ص الإن�صان؛ وانظر  ابِة من اأَثِر الَع�صِّ ِد الدَّ
َ

جمع الَكَفِل، وهو الَعُجز. والرَبَ�ُص: ما ابي�صَّ من َج�ص

التاج )بر�ص(. ي�صف حماراً واأُُتَنُه، وال�صمي امل�صترت يف قوله: يرمي، واملّت�صل يف قوله كلكله، عائدان على احلمار 

 الذي ي�صوق الأتن اأمامه.
ّ
الَوح�صي

 احلمار 
َ
القاِرُب: طالُب املاِء لياًل. والُقُذف: جمع الَقُذوف: من قوِلهم: َقَذف باحلجارة اإذا رمى بها؛ ي�صُف حوافر  )2(

َتِفُعها؛ وال�صنابك 
ْ
نابك: ُمر

َّ
 ال�ص

ّ
 التي ترمي احلجارة واحل�صى والرتاب وراَءُه وتقذفها من �صّدِة �رُسْعته. و�ُصم

ّ
الوح�صي

�ُص 
ِّ
ِه. والَقِف�ُص: املَُتَقب �ُص الذي ل ينب�صط يف �َصْيِ

ِّ
ُف احلاِفِر وجانباه من ُقُدٍم. والَكّز: املَُتَقب

َ
ك، وهو َطر

ُ
ْنب

ُّ
جمع ال�ص

الذي ل ُيْخِرُج كلَّ ما عنده ِمَن اجلري.

ْت  �رسِّ به، واأ�صل اللَّقاح يف الإبل، وذلك اأّن الّناقة اإذا َلِقَحْت �صاَلْت ِبَذَنِبها َوَرَفَعْته َوَزمَّ
َ
اأ�رَسَّْت َلقاحًا: َكَتَمْته ول ُتب  )3(

اَن َلَقُحها ِلَئاّل يدنو منها الَفْحُل، فا�صتعاره للُحُمر، فهو يقول اإّن هذه الأتن ل تفعل �صيئًا ّما تفعله 
َ
باأْنفها وا�صتكربْت َفب

الناقُة اإذا َلِقَحْت؛ وانظر الل�صان )لقح( واللَّقاح: قبول اللِّقاِح ِمَن الَفْحِل. والّدوابر: جمع الدابرة وهي ما حاذى 

ِة، وهي الّت�صهيل وِخالُف  ْخ�صَ
ُّ
َخ�ص: جمع الر

ُّ
ه. والر

ُ
ِف�ص

ْ
وابر؛ اأي: َتر �ْصِغ مَن احلافر؛ وقوله: مَتَْنُحُه من الدَّ

ُّ
 الر

َ
ر ُموؤَخَّ

الت�صديد، يريد اأّنها ترف�صه بقّوة ول تلني يف رف�صها له.

اأنَّ  الدابة، يعني  اأي�صًا: ما يكون فيه ال�رساب يف جوف  العلِف واملاء، والثميلة  الدابة من  الثَّميلة: ما يبقى يف بطن   )4(

الَهِزْيُل.  والنََّخ�ُص:  املُْكَتِنُز.  ال�صمني  البادن:  واللحم  ْت.  َفَعِط�صَ َذَهَب،  فيها  كان  الذي  املاَء  لأَّن  ْت  مَّ اْن�صَ ثميَلَتها 

والأبيات 14 - 18 يف و�صف بقرة وح�صية.

يف الل�صان: »… ترمي الدماَء …« حتريف.  )5(

َدُه، واأ�رساُه  والقاِن�ُص: ال�صياد. وال�صارية: �صفة للكالب ناَبْت عن املو�صوف؛ من قولهم: َكْلٌب �صاٍر بال�صيد اإذا َتَعوَّ  

ِد.
ْ
ي ِم، اأي دم ال�صَّ ْفَعُة من الدَّ ِة، وهي الدُّ ه بال�صيد: اأغراُه به. والنَُّف�ُص: جمع النُّْف�صَ

ُ
�صاِحب
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ــِن َقــــْد تَـــِخـــَذْت ــْي ــوَف ــْرُع ــشُ ــ� ـــا ِب ـــاأَيَّ ـــــَي تَ َوْه ا)1)16.  ُعَق�شَ َلْيِهما  نَ�شْ فــي  ــِب  ــاِن ــَع ــَك ال ـــَن  ِم

وفي العباب )�صح�ص(:

ـــُه ـــيَ ـــاِل ـــرى َوتَ ـــْغ ـــُم ـــاِئـــَق ال ِلـــيَـــْطـــَعـــَن الـــ�ـــشّ ا)2)17.  َقَع�شَ ـــًة  ـــنَ َطـــْع ـــُه  ـــْن ِم َب  ــــرَّ ــــَق تَ اإِذا 

وفي العباب )عر�ص(:

َقــــَزٍع ُذَرى  فـــي  ــــــْرٍق  بَ ـــُع  ـــْم لَ َكـــاأَنَّـــهـــــــا  ا)3) 18.  َعِر�شَ ــــاَرًة  ت ـــُدو  ـــْب َويَ َعــَلــْيــنــا  ــى  ــَف ــْخ يَ

وفي العباب )�صخ�ص(:

ــْم ــُك ـــي َقــــْد َطــِمــْعــُت لَ ـــاإِنِّ ُقــومــي اإِلـَــْيـــهـــا َف ا)4)19.  �َشَح�شَ ـــَمـــًة  َريْ ــا  ــه ــْي َ اإِل ــيَء  ــِف ــتَ ــشْ اأَ� اأَْن 

• • •

(42(

في ِحلية المحا�صرة )1: 181(:

ـــِل يَــْلــَمــُع ـــْي ـــلَّ ــــــَر ال ــــْرٍق اآِخ ــــبَ اأَِرْقـــــــــُت ِل َويَْهَجُع)5)1.  ــهـــــبُّ  يَ فيها  ـــاً  ـــب َداِئ ـــَرى  �ـــشَ

ُه.  �َصْخ�صُ يِء  ال�صَّ واآيُة  ْدَته،  وتعمَّ اآَيَتُه  ْدَت  َق�صَ اإذا  ُتُه، 
ْ
يَّي

َتاأَ يقال:  تخفيفًا،  الّتاَءْيِن  اإحدى  َفَحَذَف  َتَتاأيّا،  اأ�صله:  َتاأيّا:   )1(

ال�صهم والرمح وال�صكني، فا�صتعاَره  ل: حديدُة  ها. والنَّ�صْ
ْ
َني

ْ
َقر ُْعوَفنْيِ  بال�رسُّ ُْعوف: كلُّ خفيٍف طويٍل؛ واأراد  وال�رسُّ

ُد  ِن. يقول: اإّن هذه البقرة تق�صِ
ْ
ٍة، وهي العقدة ِمْن ُعَقِد الَقر ِتِه. والُعَق�ُص: َجْمُع ُعْق�صَ ِتِه وِحدَّ لراأ�ِص قرِن البقرِة ِلُقوَّ

ُعها، انظر البيت التايل.
َ
ها ِكالَب ال�صياد التي َتْتب

ْ
بقرَني

)2(  لعل يف البيت ت�صحيفًا وحتريفًا، �صوابه: »ِلَتْطعَن ال�صاِبَق … منها …« وبذلك يّتفق هذا البيت مع الأبيات 14 - 

16 والبيت التايل يف و�صف البقرة، واإل فهذا البيت يف و�صف ثوٍر حلقْت به كالُب ال�صياد.
د  تتعمَّ البقرة  اإّن هذه  يقول:  ب�رسعة.  مكاَنُه  املطعوَن  تقُتُل  َقَع�ٌص:  وَطْعَنٌة  بالّطريدة.  ال�صياد  اأغراُه  الذي  واملُْغرى:   

ُد اإىل كالب ال�صياد ِلَتْطَعَن الكلب ال�صابَق الذي يكاُد يدِرُكها، والكلَب الذي يليه اإذا اأ�صبح قريبًا منه  ها وتق�صِ
ْ
بقرَني

ها، فتقتلهما مكاَنُهما.
ْ
َني

ْ
َلي َقر طعنًة واحدًة من َن�صْ

�ُص: النَّ�صاُط.
َ
ُط؛ والَعر روة. والَعِر�ُص: النَّ�صِ الَقَزُع: ِقَطُع ال�صحاب، واحدُته َقَزَعٌة؛ وُذراها: اأعاليها، جمع ِذُ  )3(

َح�ُص:  وال�صَّ للتَّاأْنيث.  الهاَء  عليِه  وزاَد  يا�ِص، 
َ
الب اخلاِل�ُص   

ُ
ي

ْ
ب الظَّ مي: 

ِّ
والر مْيُ  َّ

والر الغنيمة.  وهو  ِء، 
ْ
الَفي من  اأَ�صتفيء:   )4(

ُنها كلُّه.
َ
ميَنة، والتي ذهب َلب

َّ
ال�ص

عيار  ويف  دوين…«؛  َمْوهنًا  �رسى   …« واملحبوب  املحّب  ويف  حينًا…«؛  دائمًا  �رسى   …« والتبيني:  البيان  يف   )5(

ال�صعر: »… �رسى دائيًا فيه…« ت�صحيف. ويف الزهرة: »… فيما نهّب ونهجع«؛ ويف اأمايل القايل، و�رسح �صقط 

الّزند للبطليو�صي: »… منها يهّب…«.

ْوُق ال�صديد، 
َّ

 اأو ِلِعلَّة. والّدائب: من الداأْب، وهو الجتهاد وال�ص
ٍّ
َهر وذهاُب النَّوِم ِلَهم

َّ
اأِرْقُت: ِمَن الأَرق، وهو ال�ص  
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ــُه ــُف ــي ــاً َرف ــان ــن ــِت ــشْ ـــتَـــنَّ ا� ــــا الــلَّــْيــُل، َوا�ـــشْ َدَج الُم�َشْع�َشُع)1)2.  الَحريُق  الَغاِب  في  ا�ْشتَنَّ  َكما 

ــاِرٌب ــُل �ــشَ ــْي ــلَّ ــْيــِر َوال ــَرى َكــاْحــِتــ�ــشــاِء الــطَّ �ــشَ يَ�ْشَطُع)2)3.  ـــاَد  َك ـــْد  َق ــُح  ــْب ــ�ــشُّ َوال ِبــــاأَْرواِقــــِه 

وفي التعليقات والنوادر )1: 259(:

ــَرعــاِنــِه ــــَم فـــي �ــشَ ْه ــــدُّ ــــاَب ال ب ــــرَّ ــــــاأنَّ ال َك ُظلَُّع)3)4.  الـــُجـــوِن  ــِة  ــيَّ ــِب ــْل ــَك ال ـــَن  ِم ــاٌر  ــ�ــش ِع  

ــٍة ــ�ــشَ ــي ـــــواِه ِمـــــْن بَـــْطـــِن ِب ـــــالأَم ـــــِه ِل ـــــي اأَداِن َجُع)4)5.  يَ�شْ والــَمــْيــِن  ــيــداِن  والــ�ــشِّ َوِلـــــالأَْوِق   

ه الربق بالإن�صان الذي يناُم قلياًل ثم يهّب من نوِمِه، ثم يناُم ويهّب، 
ّ
ا�صتعاره ل�رسعة ملعان الربق. ويهجع: ينام، �صب

ك. وقوله: فيها؛ اأي يف الليلة اأو يف ال�صحابة، واأعاد ال�صمي على غي مذكور لأنه مفهوٌم من �صياق 
ْ
وهكذا َدَواَلي

الكالم. واملَْوهن: نحو من ن�صف الليل، اأو بعد �صاعة منه.

ال�صعر: »… احلريق  التقفية، وعيار  الل�صان والتاج: »… َزفيفه…«. ويف  الليل…«. ويف  ال�صعر: »دنا  يف عيار   )1(

ع«.
َّ
ي املُ�صَ

. وا�صنتَّ َرفيفه: ا�صطرب وذهب كلَّ َمْذهب. وال�صمي املت�صل يف قوله: رفيفه عائٌد اإىل الربق.  ودجا الليل: اأظلمَ  

ع: ال�صائع املنت�رس.
ّ
ق. وامل�صي

ِّ
ع: املَُتَفر ْع�صَ فيف والزفيف: ومي�ص الرَبْق وملعاُنُه. واملُ�صَ

ّ
والر

يف عيار ال�صعر، وتهذيب اللغة، واأ�صا�ص البالغة، و�رسح �صقط الزند للخوارزمي، والتكملة والذيل وال�صلة، والل�صان   )2(

�صقط  �رسح  ويف  حتريف؛  الطي«  كاقيد  »خفا  والأمكنة:  الأزمنة  ويف  الطي…«؛  كاقتذاء  »خفا  )قذي(:  والتاج 

ه البكري يف الالآيل 
ّ
الزند للبطليو�صي: »بدا كاقتذاءالطي« ويف اأمايل القايل، والالآيل: »�رسى كاقتذاء الطي…« ونب

ال�صعر  العرق…«. ويف عيار  نب�ص  الل�صان والتاج )�رسب(: »�رسى مثل  الطي«؛ ويف  على رواية: »…كاحت�صاِء 

والذيل  والتكملة  اللغة،  تهذيب  ويف  وجثمانه…«؛  مدبر  »والليل  للخوارزمي:  الزند  �صقط  و�رسح  والأ�صا�ص، 

على  وال�صلة  والذيل  التكملة  يف  غاين  ال�صّ ه 
ّ
ونب يلمع«  كاد  وا�صع…  »والليل  )قذي(:  والتاج  والل�صان  وال�صلة، 

رواية: »والليل مدبر بجثمانه«؛ ويف الأزمنة والأمكنة: »والليل ُمْلب�ٌص بج�صمائه…« حتريف.

والليل   .448 القلوب:  ثمار  انظر  واخِلّفِة،  ال�رسعِة  يف  املثُل  به  َُب  ُي�رسْ الطائر  ُو 
ْ

وَح�ص �رُسُْبها،  الطي:  واحت�صاء   

ََب الليُل باأرواقه: اأقبل؛ واأرواق الليل: اأثناء ُظْلَمِتِه  ت ظلمُته ميينًا و�صماًل ومالأت الدنيا؛ و�رسَ
َ
ال�صارب: الذي ذهب

ها.
ُ
وجوانب

وخفا الربُق: ملَع. واقتذاُء الطِي: اأن تفتح عينها ثم تغم�صها مرًة بعد مرٍة من قذاٍة َوَقَعْت فيها.  

و�رَسَعاُن  ال�صوداء.  وهي  هماء،  الدَّ جمُع  هم:  والدُّ َربابة.  واحدُته  ال�صحاب،  دوَن  تراُه  املتعلِّق  ال�صحاب  الرباب:   )3(

ال�صحاب وغِيه: اأَواِئُله. والِع�صار: جمع الُع�رَساء، وهي الناقة التي م�صى حلمِلها َع�رَسة اأ�صهر. واجُلون: جمع اجَلْونِة، 

والنوادر  التعليقات  حاَب« 
َّ

ال�ص ُت�ْصِبُه  �ُصوٌد  َكْلٍب  »اإِِبُل  والنوادر:  التعليقات  مطوط  حا�صيِة  ويف  ال�صوداء،  وهي 

التي  النَّاقة  وهي  اِلَعِة،  الظَّ َجْمُع  لَُّع:  والظُّ  .455 العرب:  اأن�صاب  جمهرة  انظر  ق�صاعة،  من  قبيلٌة  وَكْلب  259/1؛ 
ج يف َم�ْصِيها، والظاِلَعُة اأي�صًا: املائلة.

ُ
َتْظَلع، اأي َتْعر

ٌل باملََطِر  مَّ حاَب حُمَ
َّ

نَّ هذا ال�ص ا خ�صَّ الِع�صاَر بالتَّ�صبيِه مِلا ُتوحي به ِمْن اأَ وت�صبيهُه ال�صحاَب بالع�صار لطيفٌة رائعة، فاإنَّ  

، كالِع�صار. واخَلْيِ

بُّ  َيْن�صَ ُة: ا�صمُ واٍد  ْ�صَ
باب. والأَْمواه: جمُع املاِء. وِبي

َّ
اأدانيِه، عائد اإىل الر الأداين: جمُع الأَدنى؛ وال�صمي يف قوله:   )4(
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ـــِه ـــَراِت ـــَج ــــْرِق فـــي َح ــِتــعــاَل الــــبَ َكــــــاأنَّ ا�ــشْ يَتَ�َشيَُّع)1)6.  اأَيْــــَكــــٍة  فــي  ـــرًى  �ـــشَ ـــراٌم  �ـــشِ  

ــٍة ـــِن ُعـــــوَذ َرِمـــيَـّ ـــَريْ ـــْح ـــبَ ى ِمـــــَن ال ـــــــَروَّ تَ الَمَطبَُّع)2)7.  ــطــاُر  ــِق ال ــزَّ  ــبَ ال ــَع  ــْريَ ــتَ ــشْ ا� ــا  ــَم َك

لأَبـــيـــُكـــمـــا- ــــــا  اأَب -ل  ِلــعــْيــنــي  ـــا  م اأَل  َفتَْدَمُع)3)8.  ـــــِربُّ  تُ ــى  ــَل ــْي لَ ــــــَرْت  ُذِك اإِذا 

ــَوى ـــ ــه ـــَر ال ـــَط ــا َخ ــم ــلَّ ـــــُفـــــوؤاِدي ُك ـــــا ِل َوَم يَْطَمُع)4)9.  يـُــواِتـــيـــِه  َل  ِفــيــمــا  َذاَك  ــى  ــَل َع

ــــــْدَحــــــًة َعــــَربــــيَّــــًة ــــــــــدَّ ِبـــَلـــْيـــَلـــى ِم اأَِج الُم�َشبَُّع)5)10.  الــيَــمــاِنــي  ـــْرُد  الـــبُ ــَر  ــبِّ ُح ــا  ــَم َك

ل، وهم من 
ْ
من جباِل ِتهاَمَة ُم�رَسِّقًا يف جند، يف ديار بني عامر؛ انظر معجم البلدان )بي�صة(. والأَْوق: جبل لبني ُعَقي

يدان: جبل بنجد؛ معجم البلدان )ال�صيدان(. واملنَْي: يبدو اأنه ا�صم 
ِّ

بني عامر؛ وانظر معجم البلدان: )الأوق(. وال�ص

ْجِع،  َجَع ال�صحاُب: اأي مال اإىل الأر�ص لكرثة مائه وثقله، ماأخوذ من ال�صَّ مو�صع، ول يذكره ياقوت والبكرّي. و�صَ

ُجوع: البطيئة لكرثة مائها. حابُة ال�صَّ
َّ

ُه بالأر�ِص؛ وال�ص
َ
ُع الإن�صاِن َجْنب وهو َو�صْ

اأن يقول:  َلَوَجَب  ِفْعٌل، وهو وهٌم؛ لأنه لو كان فعاًل  اأنَّ )�رَسَى(  اٌم �رَسَى…« على  يف طبعة امليمني: »…… �رسِ  )1(

اٌم �رِسًى« بك�رس ال�صني، وهو وهم؛ لأنَّ )�رِسًى( م�صدر )�رَسَى( مبعنى باَع؛  َي؛ ويف التعليقات والنوادر: »�رسِ �رساٌم �رَسِ

وانظر الل�صان والقامو�ص )�رسى(.

َي الربُق َي�رْسَى، اإذا  ام: ما ا�ْصَتَعَل من احَلَطِب. و�رَسًى: م�صدُر �رَسِ ٍة. وال�رسِّ
َ
وَحَجراُت ال�صحاِب: نواحيِه، جمُع َحْجر  

ع: 
َّ
ي ُت فيها ال�صجر الكثي امللتّف. وَيَت�صَ

ُ
ٌ. والأَْيَكُة: الغي�صة َيْنب اٌم ُمْنَت�رسِ اَم بِه، يعني: �رسِ َف ال�رسِّ َق، َو�صَ

َّ
َب وَتَفر

َ
َطر ا�صْ

. َيْنَت�رسِ

ظ به يف الرفع والن�صب واجلر، ورمبا  ُيَتَلفَّ ى: مبعنى َرِوَي وارتوى، اأي ا�صتقى ماًء واْحَتَمَله. والبحرين: هكذا  تروَّ  )2(

عاملوه معاملَة املثّنى، وهو بلد بني الب�رسة وُعمان، يف ناحيٍة من ُقراها بحيٌة على باِب الأَح�صاء طولها ثالثة اأميال 

الظباء والإبل  النتاج من  العائذ، وهّن احلديثاُت  )البحرين(. والُعوذ: جمع  البلدان  انظر معجم  ها كذلك؛  وعر�صُ

، وهو 
ّ
ِمي

َّ
ة: واحدُة الر

َّ
ِمي

َّ
واخليل، اأي َذَواُت َعْوٍذ، َيُعوذ بهّن اأَْولُدهّن؛ واأراد بها ِقَطع ال�صحاب، على الت�صبيه. والر

الثياب، ومتاع   والثِّْقَل: رفعه. والبّز: 
َ
اْحَتَمَل؛ وَرَبَع احلجر َبَع:  القطر. وا�ْصرَتْ العظيم   

ّ
 وال�صيفي

ّ
حاُب اخلريفي

ّ
ال�ص

ع: �صفة 
َّ
ٍق. واملَُطب

َ
ها اإىل بع�ص على َن�ص ب الإبُل بع�صُ

َّ
البيت من ثياب ونحوها. والقطار: اأي قطار الإبل، وهو اأن تقر

القطار، اأي: املُْثَقل باأحماله.

باُب �صغاَر ال�صحاِب واحتملها من البحرين، و�صار بها ُمتَِّئداً لثقلها، كما ت�صي الإبل املثقلُة باأحمالها.
َّ
يقول: جمع الر  

كاء وُتقيم عليه؛ من قولهم: اأَربَّ اإذا َلِزَم واأََقاَم.
ُ
ل اأبا لأَبيكما: دعاٌء، على �صبيل املَْدح. وُتِرّب: اأي ُتدمي الب  )3(

 -رحمه اهلل- نقلها عن مطوط التعليقات 
َّ
ده اأنَّ امليمني يف مطبوع التعليقات والنوادر: »… َمْطَمُع« حتريف، يوؤكِّ  )4(

واية.
ِّ
تُّ الر

َ
والنوادر: »… يطمع«، وعنه اأَْثب

يان. ول ُيواتيِه: ل ُيطاِوُعه ول ُيواِفقه.
ْ

ُه بعَد ِن�ص
َ
 بباِله، وَذَكر

َّ
 الهوى: مر

َ
وَخَطر  

نًا؛ واأََجدَّ 
َ

َنع لها ق�صيدًة جديدة متدُحها بها؛ اأي ُتثني عليها ثناًء َح�ص ه، ويقول: ا�صْ
َ

اأِجدَّ بليلى ِمْدَحًة: ُيخاطب نف�ص  )5(

َد حَتْبياً:  َ الرُبْ َها، على ال�صتعارة، والباء هاهنا للتَّْعدية. وَحربَّ
ْ

ُه جديداً؛ فقوُله: اأَِجدَّ بليلى ِمْدَحًة، اأي اأَْلِب�ص
َ

الثَّوَب: لِب�ص

ع: الذي ُجِعَل �صبَعَة اأَْذُرع.
ّ
ب

َ
ط. واملُ�ص ُد: الثوُب املَُخطَّ نُه وزيَّنُه. والرُبْ

َّ
ح�ص
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َوْعــَدهـــــا  تَــــْرُج  اأَْو  ـــَديْـــَت،  اأَ�ـــشْ ِبــمــا  ــَك  ــْب ــِث تُ يَْنَفُع)1)11.  ــَك  ــْن ِم ـــاَل  َخ ِفــيــمــا  ـــُدهـــا  َوْع ـــا  َوم

با ال�شِّ ـاعــُة  َمــيَـّ الــَجــْيــِب  اأَروُج  ــى  ــل ــْي ولَ ــا يـَـــاأْبــــى الـــكـــريـــُم ويَـــــْرَفـــــُع)2)12.  ــم  ل
ٌّ
ــــــي اأَب

الَح�شا  ــُة  ــوم ــ�ــش ــْه َم الأعـــطـــاِف  ــُة  ف ــرَّ ــشَ ــ� ُم ُمولَُع)3)13.  بالَقْر�ِص-  تَجزيِه  -لو  القلُب  ِبها 

ــــذي  ـــنِّ والّ ـــظَّ ــوى ال ــش ــٌم � ــل ــهــا ع ـــي ب ـــال َوم َوُظلَُّع)4)14.  َحــــــواٍف  ـــى  ـــْزج تُ ــِه  ــت ــي ب ــــى  اإل

ــا ـــ ــه ـــُت اأَعــــلــــُم اأنَّ ـــْن ــــْد ُك ـــي َق ـــن ـــوى اأنَّ �ـــشِ الُمنَقُِّع)5)15.  البَ�شاُع  ــاُء  ــم َوال ــْذُب  ــَع ال  
َ
ِهــي

وفي التعليقات والنوادر )1: 163(:

ـــْت  ـــَف اآلَ ــِن  ــْي ــشَ ــَرا� ــِم ــال ب ــٍف  ــشْ ــ� ِخ اأمُّ  فــمــا  تَْرتَُع)6)16.  ـــُث  ـــْي َح ـــٍم  ـــاِع ن اأراٍك  ـــــالَل  ِظ

وفي الإ�صعاف )87/ اأ(:

َلب  َك، جواُب الطَّ
ْ
َدى: املعروف. وقوُله: ُتِثب

َّ
َطَنَعُه؛ وال�ص مبا اأَ�ْصَدْيَت: مبا َمَدْحَت؛ ِمن قوِلهم: اأَ�ْصَدى اإليِه َمْعروفًا: ا�صْ  )1(

يف قوله: اأَِجدَّ بليلى ِمْدَحًة.

ب القمي�ص: ما ُيْدَخل 
ْ
ج ريح الطيب. وَجي ج رائحة جيبها طيبًا وتفوح، من الأرج، وهو توهُّ َب: تتوهَّ

ْ
اأَروج اجَلي  )2(

با: اأوله، ماأخوذ من: ماَع املاُء ونحوه اإذا جرى على  منه الراأ�ص عند اللب�ص، وكّل �صّق يف القمي�ص جيب. وميعة ال�صِّ

َة: يكرهها. وقوله: ويرفع، اأي: وترفع عن  اعة مبالغة منه. وياأبى الكرمُي النقي�صَ
ّ
وجه الأر�ص، فهو: مائع، فاعل؛ ومي

ها من النقي�صة ونحِوها وما يرفع الكرمي. نف�صِ

اأو �صمال، من لدن  م�رّسفة الأعطاف: طويلتها، والأعطاف: جمع الِعْطف؛ وعطف الإن�صان: جانبه من عن ميني   )3(

م،  راأ�صه اإىل وِركه، وهما ِعطفان اثنان، فجمعهما مبا جاورهما من البدن. ومه�صومة احل�صا: خمي�صته، من الَه�صَ

ه اإياها 
َّ
، واحل�صا: ما يف البطن، واأراد البطن نف�صه. واأراَد بالقر�ص ُحب وهو َخَم�ص البطن وُلْطف الَك�ْصح، اأي اخَل�رسْ

 ، وتعلَُّقه بها وثناَءُه عليها ثناًء ح�صنًا. واأُوِلَع به: تعّلق به اأ�صّد التعلُّق، فهو ُموَلع. وقوله: لو جتزيه بالقر�ص، مَتَنٍّ وحت�رسُّ

ه بني املبتداأ واخلرب يفيد مبالغًة يف التح�رس. واعرتا�صُ

لَّع: جمع الظالع، وهو البعي  ه من طول ال�صي. والظُّ ُتزجى: ُت�صاق. واحلوايف: جمع احلايف، وهو البعي الذي رقَّ خفُّ  )4(

ٌم باهلل تعاىل.
َ

الذي َيْظَلع، اأي يعرج يف م�صيه من احَلفا ونحِوه. وقوله: الذي اإىل بيته ُتْزَجى حواٍف وُظلَّع َق�ص

عًا وُب�صوعًا وَب�صاعًا، اإذا َرِوَي وامتالأ، فو�صف به  َع من املاء َب�صْ �صاع: م�صدر َب�صَ
َ
ِوي؛ والب

ْ
�صاع: النَّمي املُر

َ
املاء الب  )5(

ع، مبالغة من قولهم: َنَقَع املاُء العط�َص، اإذا اأذهبه و�صّكنه، ويف الل�صان: »واإنا قيل للماء َنَقٌع  ع: الذي ُيَنقِّ املاَء. واملَُنقِّ

َع« الل�صان )نقع(. يِّ وَب�صَ ِّ
لأنه ُيْنَقُع به العط�ص، اأي ُيروى بِه. ُيقال: َنَقَع بالر

اخِل�ْصف: ولد الظبي اأول ما يولد، اأو اأّول َم�ْصِيه. وامِلرا�صان: مو�صع يف ديار بني متيم، وواديان ُملتقاهما واحد،   )6(

وانظر معجم البلدان )املرا�صان(. واآَلَفْت ظالَل اأراك: لزمت تلك الظالَل واأِن�صت اإليها؛ والأراك: �صجر ُتتََّخذ منه 

باء. ول اأجد البيت الذي فيه خرُب قوِله: »فما اأمُّ ِخ�ْصٍف…« ولكّنهم يقولون  امل�صاويك، ترعاه املا�صية والإبل والظِّ

عادًة: ما كذا باأح�صن من كذا.
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ٍة ــــــــذَّ ــــــْن نَـــعـــيـــم َولَ ـــــْن لَــقــيــنــا ِم ـــــاِئ وَك َوالُمتََربَُّع)1)17.  ــطــاُف  ــ�ــشْ ــُم ال واأَْعــَجــبَــنَــا 

ــي ــن ــتَ ــْق ــنَ ـــا لـَـــَعــــلَّ الــــمــــاَل يـَـــْربــــو َف ـــن ـــْل وُق ــاً يَــــتَــــَرْعــــَرُع)2)18.  ــئ ــش ــا� َوَعــــــلَّ ُغـــالمـــاً ن

ـــْت ـــَل ـــلَّ ـــَع ـــــيُّ هــــــاٍم بـــعـــَد هــــــاٍم تَ ـــــان اأم وتُبَُّع)3)19.  ــــاٌد  ع ـــا�ـــصِ  الـــنَّ فـــي  ــا  ــه ــاِل ــث ــاأم ب

تَــــرى ول  ــــــــروٌر  َغ الـــّدنـــيـــا  ولـــكـــنَّـــمـــا  ــــــَزُع)4)20.  ــــــْن وتُ ـــبـــيـــُد  تَ اإلّ  ًة  ـــــــذَّ لَ لَــهـــــا 

ــا ـــ ــه ــتَ ــْح ـــمـــاِء وتَ ـــ�ـــشَّ ـــــوَق ال ـــه مـــا ف َفـــلـــلَّ ويَْمنَُع)5)21.  يــ�ــشــاء  ــا  م ــعــِطــي  يُ ـــاُل  ـــَم ال لَـــُه 

ــْق ــ�ــشِ ــُه، ومـــا يَ ــن ــم ــــَك ِمـــن خــيــٍر ف َفــمــا لَ ُع)6)22.  الُمتََو�شَّ ِتـــْلـــقـــاِئـــِه  ـــْن  ـــِم َف ــنــا  ــلــي َع

وفي اأمالي المرت�صى )1: 319(:

ــٍب ــِك ــْن ــــْدِر فـــي كــــلِّ َم ــــبَ ــــْوِن ال ــــَل ـــــرُّ َك اأغ بَُع)7)23.  َواإِ�شْ يَْحتَِذيها  نُْعمى  الــنَّــا�ــِص  ِمـــَن 

وفي غريب الحديث  للخطابي )2: 450(:

بَّع: مكاُن تربُّعهم يف  طاف: مكان ال�صطياف، وَزماُنه. واملرَُتَ كائن: ا�صم مبعنى )كم( اخلربيّة، يفيد التكثي. واملُ�صْ  )1(

الربيع، وزماُنه.

ها؛ ولعّله حتريف لـ: َنْغَتِني. ويرتعرع: يكرب وي�صتوي رجاًل.
ُ
ِخر ًة ندَّ

َ
يربو: يزيد وينمو. ونقتني: نّتخذه ُقْني  )2(

يف طبعة امليمني: »… عام بعد عام… بالنا�ص…«.  )3(

ت. وعاد: قبيلة قدمية، انظر جمهرة  والهام: جمع الهامة، وهي اجلماعة من النا�ص. وتعللَّت بها: ت�صاَغَلْت بها وتلهَّ  

ع: 
َّ
اأن�صاب العرب: 462. واإذا اأرادت العرب اأن تن�صب ال�صيء اإىل الِقَدم ن�صبوه اإليها فقالوا: عادّي، اأي قدمي. وُتب

ع، 
َّ
عًا حّتى ميلك ح�رسموت و�صباأ وِحْمَي، واأراد بقوله: ُتب

َّ
واحد التَّباِبعة من ملوك اليمن، وكان َمِلُكهم ل ي�صّمى ُتب

 قومه يف القراآن الكرمي، قال تعاىل: 
َ
ع، وامل�صهور من التبابعة اأ�صعد الكامل بن َمْلكي َكِرب، وهو الذي ُذِكر

َّ
قوَم ُتب

} ]ق: 50: 14[؛ وانظر كتاب: ملوك حمي واأقيال اليمن:  }

.138 - 117
 بِزينتها وتخدع.

ُّ
الغرور: �صفٌة غالبٌة للّدنيا؛ لأنَّها َتُغر  )4(

يف طبعة امليمني: »… من ي�صاء…«.  )5(

وقوله: ُيعطي ما ي�صاء؛ اأي من املال. وقوله: يعطي َمْن ي�صاء، اأي: من النا�ص.  

ّد �صاَق. ، �صِ
ُ
ع الأمر  من قولهم: تو�صَّ

ّ
ع: م�صدر ميمي املَُتَو�صَّ  )6(

ُحها. وَمْنِكب القوم: رئي�صهم. ويحتذيها: يتخذها ِحْذوة،  : ال�رسيف، الأبي�ص، والرجل الكرمي الأفعال الوا�صِ
ّ
الأغر  )7(

ع: الأثر احل�صن والنعمة؛ انظر اأمايل املرت�صى 319/1.
َ
ب ة: والإِ�صْ

َّ
واحِلْذوة: الَعِطي

 ح�صن، ونعمٌة 
ٌ
ميدح يف هذا البيت رجاًل، فهو يقول: اإنه رجل �رسيف كرمي، له عند كل رئي�ص من روؤ�صاِء النا�ص اأثر  

اأنعمها عليه.
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ــٍة ــيَ ــْت ــِف ِل ــــــوُل  اأَق ــــْل  َه ــري  ــع ــشِ � ـــَت  ـــْي لَ اأَل  وتُْرَفُع)1)24.  ــصُّ  ــ� ــَغ تُ ـــَمـــْومـــاٍة  ِب ــٍب  ـــ ــه ــشُ َو�

وفي غريب الحديث  للخطابي )1: 413(:

ها  تَُف�شُّ ــجــاًل  ــشِ � ــْك  ــِل ــْم تَ ـــْم  لَ الـــنُّـــوُق  اإِذا  َمْيَدُع)2)25.  ال�شَّ الُخفاُف  ــزَّ  ــتَ واْه ــْوِل  ــبَ ال ــَن  ِم

(43(

:
)3(

في مجموعة المعاني )530(

َقــــ�ــــشــــاوؤُُه َحــــــقٌّ  اهللَ  بـــــــاأنَّ  ــــْدُت  ــــِه �ــــشَ َرقيُع)4)1.  الــــعــــاِمــــِريَّ  ـــَع  ـــي ب ـــرَّ ال واأَنَّ 

ـــْم يَــــَدْع ـــَل ـــٍب َف ـــْل ـــَك ـــــــاَد لَــنــا َكـــْلـــبـــاً ِب اأَق تَ�شيُع!)5)2.  ــِلــمــيــَن  الــُمــ�ــشْ ــــالِب  ِك ِدمـــــاَء 

(44(

:
)6(

في منتهى الطلب )5: 69/ب(

َهب حمرة اأو �ُصقرة يف  عي لي�ص ب�صديد البيا�ص؛ واأ�صل ال�صَّ
َ
ْهب: جمع الأ�صهب اأو ال�صهباء، والأَ�صهب: الب ال�صُّ  )1(

 ، عر. واملَْوماة: املفازة الوا�صعة املل�صاء. وُتَغ�ّص: اأي ُتَكّف عن ال�صي، قال اخلطابي: »يقال: اأ�صل الَغ�صِّ الَكفُّ ال�صَّ

 .450/2 ُتَكّف« غريب احلديث  اأي  اللوِم، قال حميد بن ثور: )البيت(  اأي ُكفَّ عِن  ومنه قولهم: ُغ�صَّ املالمَة، 

 اإىل املبالغة يف ال�صي؛ يقال: رفع البعُي يف �صيه اإذا بالغ فيه.
ّ
َطر َفع: اأي ُت�صْ

ْ
وُتر

بَّ �صيئًا منه بعد �صيء، قال حميد بن ثور: )البيت( يريد اأنها ل متلك  ه اإذا �صَ قال اخلّطابي: »يقال: َف�صَّ املاَء وافت�صّ  )2(

ْجل، وهو الدلو الَعظيمة اململوءة. واخُلفاف: 
َّ

جال، َجْمُع ال�ص
ِّ

ي« غريب احلديث 413/1. وال�ص
َّ

ة ال�ص دَّ ْوَل من �صِ
َ
الب

َدع: الرجل اخلفيف يف حوائجه، وال�صجاع.
ْ
َمي

َّ
اخلفيف. وال�ص

 
َ

فاأُِتي باليمامة،  واليًا  العامرّي  الربيع  الأَ�رساف[: »وكان  ]اأي حمقى  الأَ�رساف(  )ُنوكى  باب  ربه يف  عبِد  ابُن  قال   )3(

بكلٍب قد َعَقر كلبًا، فاأقاَده، فقال ال�صاعر: )وذكر البيَتنْي(« العقد الفريد 158/6، وانظر البيان والتبيني 259/2.

اأّن الذي   كلبًا«، والذي ل �صك فيه 
َ
 بكلٍب قد َعَقر

َ
اأّن الربيع العامرّي ل يكن اأحَمق، ولكنه »اأُِتي والذي يبدو يل   

اأتى بهذا الكلب هو �صاحب الكلب املعقور، ويبدو اأّنه كاَن من احلمقى، فلم يجد الوايل بّداً من اإر�صائه، فاأقاد له 

ر، فاهتبَلها، ولي�ص البيتان من باب 
َّ
فة قد ل تتكر

ْ
من الكلب العاقر بكلبه املعقور، فوجد ال�صاعر يف ذلك نادرة وُطر

الهجاِء كما قد ُيَظن، انظر ديوان حميد، بتحقيق امليمني: 102.

يف البيان والتبيني، والعقد الفريد: »… حقٌّ لقاوؤُه……«. والرِقيع: الأحمق.  )4(

اأقاد قتياًل بقتيل: قتله به.  )5(

164 واملقا�صد  الكبي:  املعاين  14 برتتيبه عن  البيت  اأ�صفت  الطلب، واإنا  22 يف منتهى   ،18  ،14 الأبيات  ل ترد   )6(

احلما�صة  برتتيبه عن   22 البيت  واأ�صفت  213/2؛  املرت�صى  اأمايل  برتتيبه عن   18 البيت  واأ�صفت  562/1؛  النحوية 

الب�رسية 338/2 واملقا�صد النحوية 563/1.

26 من هذه الق�صيدة يف ق�صيدة لبن عنقاء الفزارّي، وانظر تخريج الق�صيدة. وجاء يف هام�ص   ،24 ويرد البيتان   
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ـــَل تـَـمــاِمــهــا ــ�ــَص َقـــْب ــي ــِع ــــَر يَــْمــ�ــشــي ال ــــبَ َواأَْغ عاِزُع)1) 1.  الزَّ يــاُح  الــرِّ ـْرَب  الــتُـّ ــِه  ب ــادى  ــه تَ  

ــــُه  ــــاأنَّ ــــاِة ك ــــط ــــَق ـــــــــْرُخ ال ــــه َف ـــــَظـــــلُّ ب يَ ُع)2)2.  را�شِ ــيــُع  الــَمــرا�ــشِ ــُه  ــْن َع ــْت  ــَف َج يـَـتــيــٌم 

ــا ـــ ــه ــاأنَّ ــــــــاًل ك ـــــٍة تَـــــْهـــــِدي ِرئ ـــــَل ـــــْرِئ َوُم الَمداِرُع)3)3.  ــهــا  ــْي ــَل َع ـــصٌ  ـــْر� ُخ ـــٌة  بَ ـــَخـــرَّ ُم

ـــغـــاٍر كـــاأنَّـــهـــا ـــــــــالٍء �ـــشِ َواأُّمـــــــــــــاِت اأَط بائُع)4)4.  ِلـــتَـــْنـــُفـــَق  ــا  ـــ ــوه ــُل ــْج يَ َدمـــالـــيـــُج 

ــــــَر يـَـــْعــــتــــاُد الـــكـــنـــا�ـــصَ كــــاأنَّــــُه ـــــــ واأَْزه طاِلُع)5)5.  الـــَفـــْجـــِر  مـــع  ِدرِّيٌّ  لَح  اإذا 

ــُه ـــبَـــْت ل ـــتَـــ�ـــشَ ـــوِم فـــانْ ـــق ـــال ـــْفـــتُـــُه ب تَـــَعـــ�ـــشَّ عا�شُع)6)6.  ال�شَّ الــيَــْعــَمــالُت  ــنَّ  ــه ــاِق ــن ــاأَع ب

ــــــــْوَق ِحــــدابــــِه ــــــــالآِل َف ـــٌع تَــــــرى ِل ـــي ـــِل َم َو�شائُع)7)7.  ــنَّ  ــه ب ــْج  ــشَ ــ� ــْن يُ لـــم  ــَب  ــائ ــب ــشَ �

ه، »لي�صت ِمَن املختار. عجبُت ِمْن ُموؤَلِّف هذا الكتاب اإِذ نفى هذه من الختيار، وهي من اأَْجَوِد  منتهى الطلب ما ن�صُّ

�صعِر حميد باإجماع العلماء« منتهى الطلب 69/5/ب.

ع من الأر�ص. 
َ

الأغرب: �صفة نابت عن مو�صوف، اأراد: َوَماًل اأغرب، واغربَّت اأر�صه من اجلدب؛ واملال: الفالة، واملّت�ص  )1(

وِ: اأن 
ْ

ِي واملَ�ص
ْ

ي العي�ص قبل متامها: يجعلها ُتْلِقي اأولَدها من اأرحامها قبل متام خلقها، على الت�صبيه، واأ�صل املَ�ص ومَيْ�صِ

َم اأو الّنطفة بعدما تكون الّنطفة دمًا. والعي�ص: الإبل البي�ص املُ�رْسَبة ب�صفرة.  ْخِرج الدَّ
ُ
ُيْدخَل الرجُل يده يف َحياِئها في

اب بهذا املال الأغرب  ومتامها: اأي متام خلق اجلنني يف رحمها. والرياح الزعازع: ال�صديدة. وجعل الرياح تتهادى الرتُّ

لّت�صاعه، فاأراد اأّن الريح متوُت قبل اأن ت�صل اإىل اآخره، فتحيا ريح اأُخرى فت�صوق الرتاب وحتمله.

يقول: اإن هذا املال ل ماء فيه، ولذلك فاإّن القطاة تدع ولَدها زمنًا طوياًل لكي ت�صتقي له، ف�صبهه بالطفل اليتيم الر�صيع   )2(

الذي جفته املرا�صيع.

ْت 
َ
ُثِقب اأي  اآذاُنها،  بت 

ِّ
بة: التي ُخر

َّ
دها. واملَُخر اأْل ولدها. وَتْهدي رئال: ُتر�صِ

َّ
اأّم الرئال، وهي النعامة، والر املُرئلة:   )3(

ِب. واملدارع: جمع امِلْدَرعة، وهي �رسب 
َ
ه اآذان النَّعامة ورئالها باخُلر

ّ
َبة: كّل ثقب م�صتدير، ف�صب

ْ
ثقوبًا وا�صعة؛ واخُلر

ُدوِرها. ه اأجنَحَتَها باملدارع لختالف لونها عن لون �صُ
ّ
م، ف�صب من ثياب ل يكون اإّل من ال�صوف م�صقوق املَُقدَّ

ق بائِع« بك�رس العني، وفيه اإقواء، ول اأكاد اأ�صّك يف اأّن فيه حتريفًا اأّدى اإىل ذلك، و�صوابه  فُّ يف منتهى الطلب: »… َت�صَ  )4(

، وبه يزول الإقواء. ما اأثبتُّ

ملوج، وهو  والأُّمات: جمع اأُّم مِلا ل يعِقل. والأطالء: جمع َطاًل، وهو ولد الظبي �صاَعَة ُيوَلد. والدماليُج: جمع الدُّ  

ُقلها. د. ويجلوها: َي�صْ  يحيط بالَع�صُ
ّ
�رسب من احُللي

احلر.  من  فيه  ت�صترت  والبقر  الظباء  من  الوح�ص  ماأوى  والكنا�ص:  لونه.  واإ�رساق  لبيا�صه  الوح�صي؛  الثور  الأزهر:   )5(

ّرّي، ب�صم الدال وك�رسها: الكوكب امل�صيء. والدُّ

عائد  تع�صفته،  قوله:  والهاء يف  م�صلوك،  ِعْلٍم ول طريق  بغي  املفازة وقطعها  ف: ركوب 
ّ

والتع�ص قطعته،  فته: 
ّ

تع�ص  )6(

ال�رسيعة.  الّنجيبة  الناقة  وهي  اليْعَملة،  جمع  ْعَمالت، 
َ
والي الق�صيدة.  من  الأّول  البيت  �صدر  يف  واأغرب،  قوله:  اإىل 

عة، وهي الطويلة العنق. وانت�صبت له باأعناقها: رفعتها، اأي لَتِجدَّ يف ال�صي. ْع�صَ ع�صاعة وال�صَّ وال�صعا�صع: جمع ال�صَّ

املليع: الأر�ص الوا�صعة البعيدة، والتي ل نبات بها؛ ومليع: خرب ملبتداأ حمذوف تقديره: هو، عائد على قوله: واأغرب.   )7(

بيبة، وهي القطعة 
َّ

الآل: ال�رساب. واحِلداب: جمع احَلَدب، وهو الغليظ املرتفع من الأر�ص. وال�صبائب: جمع ال�ص
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ــبَــْت ِبــهـــــا ـــنَّ فــانْــتَــ�ــشَ ـــِه ـــاأيـــدي ـــْزَن ب ــــ ـــه نَ ـــــــاِدُع)1)8.  ــهــا الأَخ ــي ــُل فـــانـْــقـــاَدْت اإِل ــي ــراط بَ

َعنَّ�َشْت الِخْم�ِص  ليلِة  ــن  ِم ــَحــْت  ــبَ اأَ�ــشْ اإِذا  َقعاقُع)2)9.  لَــهـــــنَّ  ـــا  ـــَه ـــي ـــِح اأَلْ ـــُل  ـــي ـــراق َم

ــِه  ب ـــــَزى  َج مـــا  ـــاً  ـــْوَذب ـــشَ � ـــا  َعـــنَّ اهللُ  ــــزى  َج الأَ�شابُع)3)10.  ـــِه  ـــَديْ يَ ـــْن  ِم ــْت  ــلَّ ــشَ و� ــاًل  ــي َزم

ْهــــِر �ــشــاعــًة ــــَن الــــدَّ ِم ـــْت  ــــُة ل حـــانَ ــــبَ َوَوثْ الم�َشامُع)4)11.  اأبــيــهــا  ـــْن  ِم ــْت  ــمَّ و�ــشَ ــٍر  ــْي ــَخ ِب

ــًة ــيَّ ــشِ ــ� ـــِم الـــــُفـــــراِر َع ـــْه ـــبَ ـــــــَة ال ـــــرى َربَّ تَ �شائُع)5)12.  ــــَو  َوْه بَــْهــِمــهــا  ــي  ف ـــدا  َغ ــا  م اإِذا 

األوان  عليها  يلف  التي  احلائك  الو�صيعة، وهي خ�صبة  والو�صائع: جمع  الَكّتان.  من  قيل: هي  الن�صيج،  من  الرقيقة 

الغزل. والباء  يف قوله: بهّن، زائدة.

َنَهْزَن باأيديهّن: �رسْبَن بها رماَل املاَل. والرباطيل: جمع الرِبْطيل، هو احلجر ال�صلب. والأخادع: جمع الأخدع،   )1(

ق يف جانب العنق، واإّنا اأراد العنَق كّله والراأ�َص معه، فاأطلق اجلزء واأراد الكل.
ْ
وهو ِعر

باأعناِقها  فهوت  النوق  بها  فتعرثت  �صلبة،  حجارٌة  الرمال  من  فخرجت  املال،  رماَل  باأيديها  الإبل  �رسبت  يقول:   

وروؤو�صها نحو تلك احلجارة.

اخِلْم�ص: من اأَظماء الإبل، وهو اأن ت�رسب اليوم، فتذهب وترعى ثالثة اأيام بعده، وَتِرد اليوم اخلام�ص، فهو اخِلْم�ص،   )2(

وال�صاعر ل يرد اأّنها ترعى، بل اأراد اأنَّ ماء هذا املال بعيد، فت�صي فيه الإبل ثالثة اأيام �صوى اليوم الذي �رسبت فيه حتى 

تغّيت  ِخْم�صًا. وعنَّ�صت:  ْت 
َ
ي �ُصمِّ املوارد  بعيدة  املفازة هكذا  واإذا كانت  اليوم اخلام�ص،  املاء اجلديد يف  اإىل  ت�صل 

قال، وهي 
ْ
امِلر الِكرب. واملَراقيل: جمع  اإذا غّيه من  الرجل،  ال�صنُّ وجَه   

َ
َعنَّ�ص ال�صفر، من قولهم:  اأثر  وظهر عليها 

ي: جمع اللَّحي، وهو َمْنِبُت اللحية من الإن�صان وغِيه. والقعاقع: جمع الَقْعَقعة، وهي �صوت  الناقة ال�رسيعة. والأَحْلِ

ال�صيء الياب�ص اإذا حترك.

�َصْوَذب وَزميل: من اأ�صماء الرجال، ول اأعرف َمْن هما، ول عرفت ما الذي جزى به اهلل زمياًل، ول �صبَب دعائه على   )3(

�صوذب.

وثبة: ا�صم امراأة، ول اأعرف َمْن هي. وحانت بخي: اأتى عليها اخلي حينًا من الزمن، يدعو على وثبة األ ينالها خي.  )4(

الأبيات التالية يف و�صف ذئب وامراأٍة، وهي ّما ُيختار من ال�صعر العربي يف و�صف الذئب، وانظر ال�صعر وال�صعراء:   )5(

ال�صاهل  ويف  َعدا…«؛  ما  اإذا  اَر… 
َ
الُفر ْهِم 

َ
الب رّبُة  وال�صعراء: »ترى  ال�صعر  ويف   .194 الكبي:  واملعاين   ،390

وال�صاحج:

ًة
َّ
ـــر ِغ خيلِة 

َ
الب ــِم  ــْه َب ِمــن  نــال  جائعاأَاأَْن  ــــَو  َوْه نــالــهــا  اإِْن  فــاَقــٍة  عــلــى 

ويف احلما�صة الب�رسية:  

غــرة الــبــخــيــلــة  ــهــم  ب مـــن  نـــال  ـــو طالعاإذا  ـــرى وه ي مــمــا  عــلــى غــفــلــة 

ا�صم مو�صع. وربة  باأنها  بالنون، و�رسحها  »النخيلة«  فاإنه رواها:  »البخيلة«  اإل كلمة  النحوية،  املقا�صد  ومثله من   

ْهَمة، وهي اأولد ال�صاأن واملعز. والُفرار: جمع الَفِرير، وهو ما �صغر 
َ
ْهم: جمع الب

َ
البهم: �صاحبتها، اأي راعيتها. والب

اأي وهو يرفع �صوَته من �صدة اجلوع؛ من  ج�صُمه من ولد ال�صاأن واملعز، �صمي بذلك خِلّفته. وقوله: وهو �صائع، 

 ي�صوع اإذا تلّوى يف البكاء ورفع �صوته، اأو هو من قولهم: فالن ياأكل يف ِمًعى �صائع، اأي جائع. 
ّ
قولهم: �صاع ال�صبي

وال�صمي املنف�صل »هو« عائد اإىل الذئب الذي ي�صفه. واملفعول الثاين لـ: »ترى« هو جملة »َتُلوُم« يف البيت التايل.
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ـــِه ـــْت ِب ـــَع ـــِن ــــــْو كــــاَن ابْـــنـَــهـــا َق ــــوُم، َولَ ــــُل تَ عاِزُع)1)13.  الزَّ ــتــاِء  الــ�ــشِّ اأَْرَواُح  ـــبَّ  َه اإَذا 

ــا ــَه ــُق ــي ــِط ـــا تُ ــي �ــشــاعــًة م ــشِّ ــ� ــَع ـــْت تُ ـــاَم ـــق َف والُع)2)14.  الظَّ ــالُب  ــِك ال ناَمْتها  ْهــِر  الــدَّ ِمـــَن 

ــَمــْت ــمَّ ــيَ ــ�ــَص َحـــْيـــُث تَ ــْن ــُخ ـــراِعـــي ال يـَــَظـــلُّ يُ َطاِلُع)3)15.  ــَو  ــْه َف لَــُه  يـَـْطــُلــْع  مــا   ، الأَْر�ـــــصِ ِمــَن 

ــٌل ــاِئ ــــُل م ــــَح ْط ــْت َوْهـــــَو اأَ ــكَّ ــشَ ــ� َراأَتْــــــــُه َف ـــــــاِرُع)4)16.  ـــِه الأَك ـــْي  اإلَ
ٌّ
ــي ــِن ــْث ـــى الأَر�ـــــصِ َم اإل

يَــبُــلُّــُه ــٍر  ــي ــش ــ� َم ــــن  ِم اإلّ  الـــبَـــطـــَن  َطـــــوى  ناِقُع)5)17.  الَحْو�ص  ِمــَن  ــوؤٌْر  �ــشُ ْو  اأَ الــَجــْوِف  َدُم 

ْته…«. ويف ال�صاهل وال�صاحج، واحلما�صة الب�رسية، واملقا�صد النحوية: »َفِرَحْت بِه«. يف ال�صاهل وال�صاحج، »حَلَ  )1(

ْعَزع، وهي  يح، واأ�صل الياء يف الريح واو، فلما انك�رس ما قبلها قلبت ياء. والزعازع: جمع الزَّ
ِّ
والأرواح، جمع الر  

ق من اأغنام النا�ص  الريح ال�صديدة التي ُتَزْعِزُع الأَ�صياء، وقال ابُن ُقتيبة: »يريد: لو كان الذئُب ابَنها قِنَعْت به، ملا َي�رْسِ

وياأتيها به« املعاين الكبي: 194.

حتريف  الطوالع«  الكالب  »قامتها  النحوية:  املقا�صد  ويف  النا�ص«.  من  يطيقها  »ما   ،235 الكبي:  املعاين  يف   )2(

وت�صحيف.

ج، ويف الل�صان: »وروى اأبو عبيد عن 
َ
فاد، فهو ل ينام؛ والظالُع اأي�صًا: الأَْعر

ِّ
الع من الكالب: الذي يطُلب ال�ص والظَّ  

ر احلاجة ثم ق�صاِئها يف اآخروقِتها: ِمْن اأمثالهم يف هذا: اإذا ناَم ظالُع الكالب، قال: وذلك  الأ�صمعي يف باب تاأخُّ

ر ذلك وينتظر فراَغ اآخِرها فال ينام، حتى اإذا ل يبَق  ْعِفِه، فهو يوؤخِّ حاِحها ِل�صَ اأنَّ الظالع منها ل َيْقِدر اأْن ُيعاِظل مع �صِ

منها �صيء �َصِفد حينئذ، ثم ينام« الل�صان )ظلع(، ومثله يف املعاين الكبي: 194 و235.

يف منتهى الطلب: »تظل تراعي حب�ص…« حتريف، واأثبتُّ ال�صواَب عن حا�صيٍة وردت يف بع�ص الن�صخ املخطوطة   )3(

 الوح�ص، الواحد اأخن�ص وخن�صاء« 
َ
( ويعني باخُلْن�ِص بقر

َ
ها: »يف �صعره: )َيَظلُّ يراعي اخُلْن�ص من اأمايل املرت�صى، ن�صُّ

اأمايل املرت�صى 213/2. ويف اأمايل املرت�صى، واحلما�صة ال�صجرية، واحلما�صة الب�رسية، واملقا�صد النحوية:

بت
َّ
تغي ــى  َحــتَّ ــ�ــَص 

ْ
اجَلــي ــراعــي  ُي ــلَّ  ــَظ جــــاِرُعَف الأَ ــنَّ  ــُه ُدوَن ــْت  وحــاَل ُحبا�ُص 

يف  ف  ي�صِ حميداً  اأنَّ  فظّنوا  الوهم،  يف  َتِبعه  وَمْن  املرت�صى  ال�رسيَف  اأوقَع  لـ»اخلن�ص«  ت�صحيف  »اجلي�ص«  وكلمة   

213/2 واحلما�صة ال�صجرية:  اأمايل املرت�صى  َيَتَخّلف رجل فيثب عليه؛ انظر  اأْن  يتبع اجلي�َص َطَمعًا يف  ق�صيدِته ذئبًا 

اأ�صماِء  من  ا�صٌم  ا�ص 
َ
ُحب هم:  بع�صُ وقال  ه�صبة،  ا�صم  »وُحبا�ص:  املرت�صى:  ال�رسيف  قال  ق�صدت.  َمت:  وتيمَّ  .719

جانٌب  الذي  الكثيب  وهو  الأجرع،  جمع  والأجارع:   .213/2 املرت�صى  اأمايل  مبعروف«  ذلك   
َ

ولي�ص م�ص،  ال�صَّ

منه رمل وجانب حجارة.

يف ال�صعر وال�صعراء: »… وهو اأَْكَحُل…«.  )4(

َتَدقُّ 
ْ

ع: جمع الُكراع، وهو ُم�ص
ُ
ع، والأَْكر

ُ
والأطحل: الأغرب الذي ي�رسب لوُنه اإىل ال�صواد. والأكارع: جمع الأَْكر  

ها على بع�ص، ف�صّكت فيه: اأهو ذئب اأم  ال�صاق. وقال ابُن قتيبة �صارحًا: »يقول: راأته وقد َرَب�َص فو�صع قوائَمه بع�صَ

غيه« املعاين الكبي: 194.

ال�صجرية،  املرت�صى، وال�صاهل وال�صاحج، واحلما�صة  لثابت، واأمايل  الإن�صان  الإن�صان لالأ�صمعي، وخلق  يف خلق   )5(

واحلما�صة الب�رسية: »خفيف امِلعى اإّل م�صياً…«، ويف طبقات فحول ال�صعراء: »قليل امِلَعى اإلَّ م�صياً …«.

ِوي. 
ْ
ة املاء يف اأ�صفل احلو�ص. والناقع: املُر

ّ
وؤْر: بقي ُّ

وامل�صي: امِلعى، ُيجَمع على ُم�رسان، وجمع اجلمع: َم�صاِرين. وال�ص  
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ــذي ــالّ ــص ك ــا� ــنّ ـــن ال ـــي ِم ـــّدان ــُل ال ــِع ــبَ ُهــــَو ال الُمنَاِزُع)1)18.  ـــُدوُّ  ـــَع ال َوْهــــَو  ــٌة  ــبَ ــْح �ــشُ ـــُه  لَ

ـــالِن ِكـــالُهـــَمـــا ـــشِ ـــ� ـــْع ــــِه يَ ــــْي ــــَرَف ــــــَرى َط تَ الُمتَتَايُع)2)19.  ــِم  ــا�ــشَ الــ�ــشَّ ُعـــوُد  اْهــتَــزَّ  َكــمــا 

ــِه ِب َرَمـــــْت  َعـــــُدوٍّ  ِمـــْن  ـــــْوراً  َج ــــاَف  َخ اإَِذا  الُمتََوا�ِشُع)3)20.  ـــُب  ـــاِن ـــَج َوالْ ــُه  ــتُ ــايَ ــشَ ــ� ُق

ِبــَهــا  ــْق  ــ�ــشِ يَ ـــْم  لَ ــًة  ــَل ــْي لَ ــاً  ــش ــ� َوْح بـَـــاَت  َواإِْن  َخا�ِشُع)4)21.  ـــَو  َوْه لَــَهــا  ِبْح  يُ�شْ ـــْم  َولَ ِذَراعــــاً 

ٍة ــــرَّ ــــَن الـــلَّـــْيـــِل َق ـــاَعـــاٍت ِم ـــِري ِلـــ�ـــشَ ـــ�ـــشْ َويَ النَّواِزُع)5)22.  الَمَخا�ُص  ِفيَها  َرى  ال�شُّ يـَـَهــاُب 

ِمــْنــُهــَمــا َطـــرَّ  ـــَدٍة  ـــْل بَ ــْي  ــنَ ــ�ــشْ ِح ـــلَّ  اْخـــتَ اإَِذا  تَاِبُع)6)23.  يــِح  لــلــرِّ ْخ�ِص  ال�شَّ  
ُّ
ــي َخــِف ــــَرى  لأُْخ

عم، اإنا هو م�صُيه الذي يبله َدُم جوِفه اأو �صيء يناله من  وقال ابن قتيبة �صارحًا: »يقول: لي�ص يف جوفه �صيء من الطُّ

املاء« املعاين الكبي: 195.

ِه�ص، واخلائف. ِعل: الدَّ
َ
الب  )1(

يف اأ�صا�ص البالغة )طرف(: »… كليهما …«. ويف طبقات فحول ال�صعراء، واحلما�صة الب�رسية »… كما اْخَتبَّ   )2(

َعِة…«؛ ويف احلما�صة الب�رسية، واملقا�صد النحوية: »عود ال�صيحة…« 
ْ
)تبع(: »ُعوُد النَّب البالغة  اأ�صا�ص  …«. ويف 

ه يف املقا�صد النحوية على رواية: »… عود النَّبعة…«. ويف طبقات فحول ال�صعراء، وال�صعر وال�صعراء، وتهذيب 
َّ
ونب

اللغة، والب�صائر والذخائر، واأ�صا�ص البالغة، واحلما�صة الب�رسية، واملقا�صد النحوية، والتاج: »… املَُتَتابع«.

 
ّ
ي الِق�صِ منه  ُتتََّخُذ  اجلبال،  �صجر  من  �رسٌب   : ا�َصمُ

َّ
وال�ص ان.  ويهتزَّ ي�صَطِربان  الن:  ويع�صِ ره.  وموؤخَّ مه  ُمقدَّ وَطرفاه:   

اإليه، وقال ابن قتيبة �صارحًا: »يعني مقّدمه  اإذا اأ�رسع  ِّ وغيه  َتتاَيَع يف ال�رسَّ ع، من قولهم:  هام. واملَُتَتاِيع: املُ�رْسِ
ِّ

وال�ص

: اأ�رسع وا�صطرب. واملتتابع: املُْعَتِدل الذي ل عيب  وموؤّخره، وذلك من ِلني َظْهِره« املعاين الكبي: 195. واخَتبَّ

يح. يَحُة: الواحدة ِمن نباِت ال�صِّ ا�صم. وال�صِّ
َّ

فيه، �صفة لعود ال�ص

البه«؛  لـ: »َمَ اَلُتُه…«، ولعّل كلمة »حمالته« ت�صحيف  اأر�ٍص م�صيقًا…… حَمَ الب�رسية: »اإذا خاف من  يف احلما�صة   )3(

ِخ ال�صعر وال�صعراء، واملقا�صد النحوية: »ق�صائبه..« انظر ال�صعر ال�صعراء: 390.
َ

ويف بع�ص ُن�ص

عد، ول يرد لفظ )ُق�صاية( يف املعجمات. واملَحالة: الُقْدرة على التَّ�رسُّف. والق�صائب: 
ُ
ا، وهو الب والُق�صاية: من الَق�صَ  

ب، وهو كل عظم اأجوف فيه مّخ؛ يريد َيَديه ورجليه التي فيها الَق�صائب. جمع الِق�صاب، والِق�صاب: جمع الَق�صَ

الَوْزن. ويف الفاخر، والّزاهر: »... وهو �صارع«؛ ويف  يف الزاهر، واملقا�صد النحوية: »... َذرعًا..« وبه يختّل   )4(

احلما�صة الب�رسية: »... وهو خا�صع«.

ليلًة جائعًا ل ي�صق  اإن باَت  التربيزّي �صارحًا: »يقول:  راع: الطاقة؛ وقال   �صيئًا. والذِّ
ْ
َيْطَعم َلْ  وبات َوح�صًا: جائعًا   

مي يف قوله: بها، يعود اإىل الليلة؛ اأي ل ي�صق ذراعًا بالليلة التي يجوع فيها. ول ي�صبح لها  . وال�صّ رَبَ ذراعًا باأمره، و�صَ

وهو خا�صع: اأي ل يذّل ملا اأ�صابه لقّوة نف�صه« تهذيب اإ�صالح املنطق: 672.

الل�صان  وانظر  َخِلَفة،  وواحدتها  لفظها،  من  لها  واحد  ول  النُّوق،  من  احَلَوامل  واملََخا�ص:  الباردة.  ة: 
َّ
الَقر الليلة   )5(

عاها.
ْ
)م�ص(. والنَّوازع: جمع النازع، وهي الناقة التي حتّن اإىل اأوطانها وَمر

يف ال�صعر وال�صعراء: »اإذا احتّل..« ت�صحيف.  )6(

مح 
ّ
الر َيْخَتّل  َكَما  اأي:  َمَثٌل؛  َنَفَذ؛ قال ابن قتيبة: »هذا  اأي   منهما جميعًا؛ 

َّ
َمر  منهما: 

ّ
البلدة: جانباها. وطر ح�صنا   

املعاين  الرائحة«  اّتبع  �صيٍء  ِريَح  َوَجَد  فاإذا   ، مُ مَّ َيَت�صَ يقول:  تابع،  للريح  وقوله:  ينفذهما.  اأي  الإن�صان،  َني  ِح�صْ
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َفــــاإِنَّــــُه ـــِه  ـــْي ـــَل َع اأَْر�ـــــــصٌ  َحـــــــِذَرْت  َواإِْن  َقاِنُع)1)24.  ــ�ــصِ  ــْف ــنَّ ال ـُب  َطــيِـّ اأُْخــــــَرى  ِة  بـــِغـــرَّ

ـــي ـــِق ـــتَّ ـــِه َويَ ـــْي ـــتَ ـــَل ـــْق ــــاُم ِبـــــاإِْحـــــدى ُم ــــن يَ َهاِجُع)2)25.  ــظــاُن  ــْق يَ ــَو  ــْه َف الــَمــنــايـَـا  ـــاأُْخـــرى  ِب

ـــِه ـــوِل ُط ــــــْدَر  َق ــــُه  ــــوَع بُ ــــى  ــــَق اأَلْ قـــــاَم  اإِذا  بَاِئُع)3)26.  ـــُو  ــــ َوه ــُه  ــبَ ــْل ــشُ � ـــُه  ـــْن ِم َد  ـــــــدَّ َوَم

ـــا ـــاَديَ ـــع ـــا تَ ـــمَّ ـــَل ـــــَك لَـــْحـــيَـــْيـــِه َف ـــــكَّ َوَف باَلِقُع)4)27.  ــــالُد  ــــِب َوال ـــى  ـــع اأَْق ــــمَّ  ثُ ـــاأَى  ـــشَ �

ـــًة ـــاللَ ِظ ـــــــــَت  َراأَيْ ــــاً  ــــْوم يَ َغــــــَزا  ـــا  م اإِذا  �شاِنُع)5)28.  ُهـــَو  الَّــــِذي  ــْرَن  ــُظ ــْن يَ ــِر  ــْي الــطَّ ِمـــَن 

الكبي: 196.

يف املقا�صد النحوية: »واإن حددت... بعّزة..« حتريف وت�صحيف.  )1(

َِّب النَّْف�ِص بها، ُيِغُي 
وقال ابن قتيبة: »يقول: اإن َحِذَرُه اأَْهُل اأر�ٍص وقعدوا له وطلبوه ليقتلوُه، خرج اإىل اأر�ٍص اأُخرى َطي  

على اأهلها وعلى �صائهم، وهم َلُه اآِمنون« املعاين الكبي: 196.

يف طبقات فحول ال�صعراء، واحليوان، وال�صعر وال�صعراء، واملعاين الكبي، و�رسح �صقط الزند للخوارزمي، ويف هام�ص   )2(

الفريد، وَجْمَهرة الأمثال، وامل�صتق�صى،  ال�صعر، والعقد  باأخرى..«. ويف قواعد  املنايا  الطلب: ».. ويّتقى  منتهى 

وحياة احليوان الكربى، والبلغة يف تاريخ اأئّمة اللغة: ».. باأُخرى الأعادي..«. ويف قواعد ال�صعر، والعقد الفريد، 

« حتريف. وحما�رسات الراغب، والتبيان يف �رسح الديوان، و�رسح مقامات احلريري: ».. َيْقظاُن ناِئمُ

ي�صف ذكاء الذئب وحَذَره و�رسعة يقظته؛ قال اجلاحظ: »وتزُعمُ الأعراب اأن الذئَب ينام باإحدى عيَنيه، ويزعمون   

 حميد بن ثور الهاليل، وهو: )البيت( واأنا اأظن هذا احلديث يف معنى ما ُمِدَح 
ُ
ْعر ُد �صِ اأّن ذلك من حاقِّ احلذر، وُيْن�صَ

به تاأبَّط �رسَّاً:

ــَزْل َي َلْ  ــْوِم  الــنَّ ى 
َ
ــر َك ِه 

ْ
َني

ْ
َعي ــاَط  َخ فاِتِكاإذا  �َصيحاَن  ــِب  ــْل َق ِمــْن  ــٌئ  كــاِل َلــُه 

ــِه ــِب ــْل ــِه َربـــيـــَئـــَة َق
ْ
ــَنــي

ْ
ـــُل َعــي ـــَع ـــْج بــاِتــِك«َوَي  

َ
ــر اأَْخــ�ــصَ ــدِّ  َح ــْن  ِم �َصلٍَّة  اإِلـــى 

335؛  والعرجان:  الرب�صان  التحقيق«  على  ل  املثل  على  هذا  قال  اإّنا  »وحميد  اأي�صًا:  وقال  467/6؛  احليوان   

 ،89/1 احلريري  مقامات  و�رسح   ،256/2 الديوان  �رسح  يف  والتبيان   ،29 نوا�ص:  اأبي  اأرجوزة  تف�صي  وانظر 

61/1، و�رسوح ال�صقط:  390، وامل�صتق�صى  اأراد ذلك على احلقيقة؛ انظر ثمار القلوب:  اأّن حميداً  هم  وظنَّ بع�صُ

.1752
د..«. ويف املقا�صد النحوية: »وهو تابع« 

َّ
يف منتهى الطلب: »اإذا نام..« حتريف. ويف ال�صعر وال�صعراء: »... وَمر  )3(

ت�صحيف.

َيَتَمّطى« املعاين الكبي:  اأّنه  وع، يعني 
ُ
الب َيداه؛ قال ابن قتيبة: »َباِئُع: من  ُة  املُْمَتدَّ َدْيِن. والبائع: 

َ
الي َمّد  وُع: قدر 

ُ
والب  

ده. له ومدَّ ه: َطوَّ
َ
د �صلب

َّ
196. وَمر

يف املقا�صد النحوية: »وَفلَّك..« حتريف.  )4(

. واأقعى: 
ُ
ْلَقِع، وهي الأر�ُص الَقْفر

َ
َت. والبالِقُع: جمع الب وَّ ان: تباعدا اإىل اأق�صى َمداهما. و�صاأى: �صَ وتعادى الَفكَّ  

جل�ص على ا�صِته.

يف احليوان، »اإذا ما بدا..«؛ ويف املعاين الكبي، وال�صعر وال�صعراء، وحلية املحا�رسة 251/2، والأمايل ال�صجرية:   )5(

»اإذا ما عدا..«؛ ويف الو�صاطة، واملوازنة، واأمايل املرت�صى، وال�صاهل وال�صاحج، وزهر الآداب، واأ�صا�ص البالغة، 
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ــــَرُه ــــْي ــــمَّ ِبــــــاأَْمــــــٍر ثـُـــــمَّ اأَْزَمـــــــــــَع َغ ـــــ َوه َوا�ِشُع)1)29.  ــَو  ــْه َف ًة  ــــرَّ َم ِرْزٌق  ــاَق  �ــش َواإِْن 

وفي الحيوان )6: 272(:

َحــِفــيــَظــٍة  ِذي  ـــْن  َع ــِد  ــْه ــَف ال ـــْوِم  ـــنَ َك ـــُت  ـــْم َوِن َجاِئُع)2)30.  َوهـــــــَو  ـــــُه  ُدونَ ــاً  ــام ــع َط اأََكـــْلـــُت 

ل في الملل والأهواء والنحل )5: 116(: وفي الِف�صَ

ــٌة ــع ــي ــب َط ــــٍرو  ــــْم َع اأُمَّ  يـــا  ــــــرٍئ  ام ـــكـــلِّ  ل ــُع31.  ــائ ــطــب ـــا بـــيـــَن الــــرجــــاِل ال ـــــِرُق م ـــــْف َوتَ

(45(

في التَّْقِفية )164(:

ـــْم ـــِه ـــْي لَ ـــْوا اإِ ـــَك ـــشَ ــَن � ــي ــب ــشَّ ــ� ــَع ــــُث ُم ــــْي َوَغ الَْجَداَعا)3)1.  ــَة  ــنَ ــشَّ ــ� وال ـا�ــصِ  الــنَـّ َجـــفـــاَء 

وخزانة  النحوية،  واملقا�صد   ،254 و4/  و323/1   74/1 الفريد  والدّر  الب�رسية،  واحلما�صة  ال�صجرية،  واحلما�صة 

الأدب: »اإذا ما غدا..«. ونبه �صاحب الدّر الفريد 76/2 على هذه الرواية. ويف ال�صاهل وال�صاحج: »... �صارت 

ال�صجرية، واحلما�صة  راأيت َظالَلًة..«. ويف احليوان، واملوازنة، والأمايل  البالغة: »..  اأ�صا�ص  عليه غيابة..«. ويف 

الب�رسية، والدّر الفريد، وخزانة الأدب: ».. راأيت غياَية..«؛ ويف املعاين الكبي: ».. راأيت عنانًة..« ونبه على رواية: 

»راأيت ظاللة«؛ ويف حلية املحا�رسة، واأمايل املرت�صى، وال�صاهل وال�صاحج، وزهر الآداب، واحلما�صة ال�صجرية: 

».. راأيت َغيابًة..«؛ ويف مواد البيان، واملقا�صد النحوية: ».. راأيَت عياَيًة..« ت�صحيف؛ ويف الو�صاطة، والبديع يف 

.».. ُقْبَ
ْ
نقد ال�صعر: ».. راأيت غمامة..«. ويف حلية املحا�رسة 196/1، ».. َير

ئب، وقال ابن قتيبة: »يقول:  اللة: ال�صحابة تراها وحَدها وترى ظلَّها على الأر�ص، ا�صتعارها للطي التي تتبع الذِّ والظِّ  

اأظّل  ما  والغيابة: كل  ال�صيء.  �صخ�ص  اللة:  والظَّ  .196 الكبي:  املعاين  معه عليه«  في�صُقْطَن  �صيئًا  َيْفِر�َص  اأْن  ينتظرن 

اَبُة: كل ما �صرتك.
َ
كال�صحابة ونحوها. والَعنانة: واحدُة الَعنان، وهو ال�صحاب. والَغي

.»..
ٌ
...«، ويف حلية املحا�رسة، وزهر الآداب: ».. �صاَق اأَْمر

ّ
يف الدر الفريد 74/1: »فهم  )1(

واأزمع غي الأمر: م�صى يف غيه.  

الق�صيدة،  هذه  من   25 البيت  قبل   336/1 الكربى  احليوان  وحياة   338/2 الب�رسية  احلما�صة  يف  البيت  هذا  ورد   )2(

َب به املثُل بكرثة النوم، والبيت 25 يتحدث عن الذئب  ول �صك يف اأن مو�صع هذا البيت لي�ص ذلك؛ لأن الفهَد ُي�رسْ

قة مّت�صلة املعنى، ولذلك  ع قبل البيت 25 ف�صيعرت�ص بني اأبيات ُمَتَنا�صِ ة يقظته، ولأن هذا البيت اإذا ُو�صِ وحذره و�صدَّ

و�صعته هاهنا يف اآخر الق�صيدة.

قال: اأَْنَوُم ِمْن 
ُ
َب به املثُل يف ذلك؛ في ويف حياة احليوان الكربى: ».. كنوم الذئب..«. والفهد من اأَْنَوِم اخَلْلق، ُي�رسْ  

ة والغ�صب.
ّ
َفْهٍد؛ انظر جممع الأمثال: 355، وثمار القلوب: 400. واحلفيظة: احلمي

ب:  ب؛ الفقي الذي �صد على بطنه احلجارة وع�صبها من اجلوع؛ واملَُع�صَّ بني: جمع املَُع�صِّ ث: املطر والكالأ. واملَُع�صِّ
ْ
الَغي  )3(

بني، ا�صتعارة، ميدح قومًا باأنَّهم ُيْطِعمون النا�َص  ُث مع�صِّ
ْ
نوَن، اأي اأكَلْت ماَله فاأجاعته، وقوله: وَغي

ِّ
ْتُه ال�ص

َ
ب الذي َع�صَ

َدُعه، اأي تقَطُعه. نة اجَلَداع: ال�ّصديدُة التي تذهُب باملاِل، كاأنَّها جَتْ
َّ

دائد. وال�ص نني ال�صَّ
ِّ

وُيغيثوَنهم يف ال�ص
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(46(

في الل�صان )�صدن(:

ــُه ــبُ ــ�ــشْ ، ُق ـــْيـــَدنـــاِنـــيِّ ــٌل َكـــبَـــْيـــِت الـــ�ـــشَّ ــي ــل َظ الُمثَقَِّف)1)1.  ليِم  ال�شَّ ــاِل  والــ�ــشَّ الــنَّــْبــِع،  ــَن  ِم

• • •

(47(

في تهذيب اللغة )1: 96(:

ــــُه ــــرانَ ـــاٍع َكـــــــــاأَنَّ ِج ـــج ـــْع ـــَج يـُـــِطــــْفــــَن ِب ـــــَوُف)2)1.  اأَْج ــِر  ــْئ ــِب ال ِمـــَن  جـــاٍل  َعــَلــى  نَجيٌب 

:
)3(

وفي اأمالي المرت�صى )1: 511(

ـــظـــاِم َكــــاأَنَّــــُه ـــِع ــــْرُت اإِلـــــى عـــــاِري ال ــــِط َف ُف)4)2.  ُمتََحرِّ ـــُرُه  ـــْه َظ ــــالٍث  ثَ ــــِن  ابْ ــَفــى  �ــشَ

ــــــــاأَنَّ ِعـــظـــاَمـــُه ـــى َك ـــتَّ َطـــــَوتْـــــُه الــــَفــــاَل َح ــــُف)5)3.  ــــْرُج ـــوُج َوتَ ـــُم ـــداٍن تَ ـــي ــُر ِع ــي ــشِ ــاآ� َم

تًا يف جوِف 
ْ
َبي ها  ِلَنْف�صِ َتْعَمُل  : دابٌَّة  يدناينُّ ابُن منظور: »قال حميد بن ثور ي�صُف �صائداً وبيَته: )البيت( وال�صَّ قال   )1(

: هو  يدناينُّ اد: »وال�صَّ
ّ
َدن اأي�صًا« الل�صان )�صدن(، وقاَل ال�صاحب بن عب

ْ
ي يِه -اأي تغّطيه- ويقال له ال�صَّ الأر�ِص وُتَعمِّ

ال�صيدليّن؛ وهو املَِلُك -اأي�صًا- يف قول حميد بن ثور، وداّبة تعمل لنف�صها بيتًا يف جوف الأر�ص وتعميه« املحيط 

ال: �رسب من ال�صجر  115/8 ول ين�صد البيَت، واإنا اكتفى بالإ�صارِة كعادته. والنبع: �صجر ينبت يف اجلبال. وال�صَّ
هاُم.

ِّ
 وال�ص

ُّ
ي ال الِق�صِ َْو، وُتتََّخُذ من النَّبع وال�صّ يرتفع َقْدَر ذراع، ُي�صبُه ال�رسَّ

يف الل�صان والتاج: ».. من النهر...«.  )2(

ِة نحره اإىل منتهى الُعُنق يف الراأ�ص. والنجيُب: 
َ
ُم ُعُنقه من ُثْغر غاء. وِجراُن البعي: َمَقدَّ

ُّ
واجَلْعجاع: الفحل ال�صديد الر  

ه.
ُ
ْدِر ُيْدَبُغ بها. وجاُل الِبْئِر: َجاِنب

ِّ
وُر ال�ص قاُء املَْدُبوغ بالنََّجِب؛ والنََّجُب: ُق�صُ

ِّ
املَْنجوب، وهو ال�ص

وردت الأبيات 2 - 4 يف حا�صية اإحدى ن�صخ اأمايل املرت�صى تعليقًا على البيت اخلام�ص؛ قال يف تعليقه: »ي�صُف   )3(

بعياً.... وقبَل هذا البيت )الأبيات 2-4(« وانظر اأمايل املرت�صى 511/1.

يف اأمايل املرت�صى: »�صقا ابن ثالث..« ت�صحيف، وال�صواب ما اأثبتُّه، اإذ ل يرد )�صقا( بهذا املعنى الوارد هاهنا؛ ويف   )4(

ُة الِهالِل...« الل�صان )�صفي(.
َّ
فى مق�صوٌر: َبِقي يت: ال�صَّ ُه.....، ابُن ال�صكِّ ُف ال�صيء َوَحدُّ

ْ
فى: َحر الل�صان: »ال�صَّ

ف: قد 
ِّ
ُمَتَحر ه 

ُ
لياٍل. وظهر ابِن ثالِث  اأي �صفى هالٍل  ابِن ثالث:  اللحم. و�صفى  العظام: مهزول خفيف  وعاري   

ف من الهزال.
ْ
اأ�صبح كاحَلر

، وهو  ها اإىل بع�ٍص؛ من الأَ�رْسِ الفال: جمع الفالة. وَطَوْته: َهَزَلْته. وماآ�صُي ِعيدان: اأي عيدان َماأْ�ُصوَرٌة َم�ْصُدوٌد بع�صُ  )5(

ُب. دُّ والَع�صْ ال�صَّ
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ـــِمـــي ُفـــــَويْـــــَق ِعـــظـــاِمـــِه ـــــا يـُــ�ـــشْ َفــــثــــاَر وَم ُمتََكلُِّف)1)4.  عـــــــاِرٌف  ــــْن  ــــِك َول ـــــــِرمٍّ  ِب

ــا ــهـــ ــنُ ــي ــب ــــاٍق يُ ــــت ــــــواٍق ِع ــــــاأََط ـــى ب ـــلًّ ـــَح ُم ُف)2)5.  يَتََقوَّ ــْو  لَ ــاأِْن  الــ�ــشَّ راِعـــي  رِّ  ال�شُّ َعــَلــى 

وفي الزاهر )2: 10(:

ًة ـــَت َمــــرَّ ـــْن ـــــذي ُك ـــيُّ الّ ـــالِل ـــِه ـــــــــَت ال اأَاأَنْ الُمَعلَُّف)3)6.   
ُّ
ـــــي ـــــِب والأَْرَح ِبــــِه  ــنــا  ــِمــْع �ــشَ

وفي المعاني الكبير )817(:

ــا ــَدَه ــْن ِع ـــْوَب  ـــُدُق الـــ�ـــشَّ يـَــ�ـــشْ ِبــَمــْنــِزلَــٍة ل  الُمتََلقَُّف)4)7.  ــُد  ــيِّ ــَج ال اإِلَّ  ــِل  ــْب ــنَّ ال ِمــــَن 

 • • •

. ولكنه عارف: اأي  ؛ اأي لي�ص يف عظامه ُمخٌّ : ُمخُّ الَعْظِم. ويف حا�صية اأمايل املرت�صى: »يريد اأنَّه كي�ص مُي�صي ِبِرمٍّ مُّ ِّ
الر  )1(

ٌف بال�صي، ذليٌل ُمَتَكلٌِّف يتكلَُّف ال�صَي على َجْهد« اأمايل املرت�صى 511/1. وقوله: فثار، معطوٌف على قوِله:  ُمْعرَتِ

ُت، يف البيت الثاين.
ْ
َفِطر

ُف«. 
ِّ
اأِْن...«. ويف ال�صاحبي يف فقه اللغة: »... راعي الثَّلَِّة املَُتَعي ِْن اأَْغبى ال�صَّ يف الل�صان والتاج: »...... على ال�شَّ  )2(

ُف«. ات، و�رسح اختيارات املف�صل: »... ل َيَتَقوَّ
ّ
لي ويف غريب احلديث لبن قتيبة، واملعاين الكبي، وديوان املف�صّ

وقال املرت�صى: »قال الأ�صمعي: وما و�صَف اأحٌد جنيبًا اإّل احتاَج اإىل قوِل حميد بن ثور )البيت(« اأمايل املرت�صى   

َف ِعْتَقُه وجنابَته، 
َ
اأِْن الذي ل ب�صيَة لُه َعر لًّى: اأي عليه جِناُر الِعْتِق، واإذا راآُه �صاحُب ال�صَّ 511/1، ويف احلا�صية: »حُمَ

ه ما يِبنُي من ِعتقه باأطواٍق تظهر ملن راآه« اأمايل 
َّ
ف. �صب

َّ
ف: من الِقياَفة؛ وُيروى: لو يتعي ِّ. ل يتقوَّ ُه من ال�رسُّ

َّ
على ما م�ص

 ال�صاأن جلفائه وجهله باأمِر الإبل؛ يقال يف املََثل: اأجهُل من راعي 
َ

املرت�صى 511/1. وقال ابُن قتيبة: »خ�صَّ راعي

اإليه يُدّل عليه« املعاين الكبي:   
َ
النَّظر ي�صتِدّل به على جنابته، لأنَّ  اأمراً  ف: من القيافة، اأي: ل يطُلب  �صاأٍن. ل يتقوَّ

ف.
ِّ
، فهو ُمَتَعي نِّ ف: يبالغ يف احلد�ِص والظَّ

َّ
ُْن: �ُصوُء احلاِل من اجلهِل، وانظر الل�صان )قوف(. ويتعي 693. وال�شَّ

َرر اللَّواِمع:   املَُغلَُّب« حتريف. ويف همع الهوامع، والدُّ
ّ
ب، والبحر املحيط، الّدّر امل�صون: »... والأرحبي

ّ
يف املقر  )3(

 املَُهلَُّب« حتريف.
ّ
»... والأْرَحبي

الفار�صي:  علي  اأبو  وقال  قبيلٌة؛  اأو  َبَلٌد  اأو  فحٌل  وهو  اأرحب،  اإىل  من�صوٌب  النَّجيُب،  البعُي   :
ّ
والأرحبي  

 ،
ِّ
الأرحبي و�صاحُب  الهاليلُّ  اأَاأَنَت  املعنى:  يكوَن  اأن  يجوُز  وقد  ؛ 

َ
َمر فاأَ�صْ املَُعلَُّف،   

ُّ
الأرحبي وهذا  »اأراد: 

اخلطاِب،  على  ال�صلِة  بع�َص  فحمل  بِه،  �صمعنا  ًة 
َّ
مر كنَت  الذي  قال:  اأنَُّه  البيت  هذا  ويف  املُ�صاَف.  فحذَف 

 10/2 والزاهر   ،233 اللغة:  فقه  يف  ال�صاحبي  وانظر  398/2؛  ال�صعر  كتاب  ِة« 
َ
ب
ْ
الَغي على  ه  بع�صَ

 
والدرر   ،87/1 الهوامع  وهمع   ،24/1 املحيط  والبحر   ،59/1 امل�صون  والّدّر   ،63/1 ب 

َّ
واملقر و291/2، 

اللوامع 64/1.

َل َمَثاًل للكالِم، اأي: ل يجوز فيها الكالُم، اإلَّ كالَم 
ْ
ََب النَّب ُف من ُجوَدِته؛ و�رسَ ُف[: الذي ُيَتَلقَّ قال ابن قتيبة: »]املَُتَلقَّ  )4(

ُد« املعاين الكبي: 817. وُب: الَق�صْ رجٍل ِنحريٍر. وال�صَّ
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(48(

�ص )11: 147(: في الُمَخ�صَّ

ــا ــن ــْوَق ــُب َف ــْه ــ�ــشُّ ــِط ال ــيَ ــْل ــِع ـــاُد ُفـــــروُع ال ـــَك تَ تَْلتَِقي)1)1.  ــِم  ــي ــنِّ َوال ــاِن  ــْري ــ�ــشِّ ال َوُذَرى  ـــِه  ِب

• • •

(49(

في محا�صرات الأدباء )2: 538(:

. … … الأُُفِق)2)1.  على  َوْر�شاً  ْت  نََف�شَ َقْد  ْم�ُص  وال�شَّ

• • •

(50(

في غريب الحديث  لبن قتيبة )1: 230(:

ــِه ــق ــري ـــــِه عــــن ط ـــــواِئ ـــــشْ ــــرُّ اإلــــــى اأَ� ــــُج يَ تَْبُرُق)3)1.  ــِن  ــاِج ــح ــم ــال ك  
ٍّ
ـــي ـــِط َم ـــاَم  ـــظ ِع

• • •

(51(

َلب )5: 64/ اأ(: في ُمْنَتَهى الطَّ

عر،  هبُة: لوٌن خا�ص بال�صَّ هب: جمع ال�صهباء والأ�صهب؛ وال�صُّ . وال�صُّ
ّ
ي اة، ُتْعَمُل منه الِق�صِ  ينبت بال�رسَّ

ٌ
ُط: �صجر

َ
الِعْلي  )1(

، لوُن اأغ�صاِنِه 
ُّ
ي ياُن: من �صجر اجلبال، ُتعَمُل منه الِق�صِ وهو الأحمر الذي باطُنه اأ�صود، ثم ُي�صتعاُر لغي ال�صعر. وال�رسِّ

هام.
ِّ

ٌ ُتتََّخُذ منه ِقداُح ال�ص
: �صجر ٍة. والنِّيمُ

َ
اأ�صود ُم�رْسٌَب ِبُحْمر

ُج منه �صبٌغ اأ�صفر. وهذا كقوِل حميد اأي�صًا:
َ
الَوْر�ُص: نباٌت ُي�صتخر  )2(

ْت َنــِحــيــَزُتــُه
َ
ــــر ــــَه ــصِوالـــلـــيـــُل قـــد َظ ــَوْر� ــال ــفــراَء ك ــي �ــص  ف

ُ
والــ�ــصــمــ�ــص

ي�صف �صم�صًا جانحًة للغروب.  

ًوى؛ واأن�صد حلميد  ُة: املكاُن املرتفُع فيِه ِغَلٌظ، واجلمُع �صُ وَّ قال ابن قتيبة: »وذكر الزيادي عن الأ�صمعي اأنه قال: ال�صُّ  )3(

ابن ثور الهاليل يف و�صف الطريق: )البيت(« غريب احلديث )1: 230(. واملحاِجُن: جمع امِلْحَجن، وهي الع�صا 

اأ�ِص.
ّ
َفُة الر املعقَّ
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ــوُق ــشُ ــ� َم َفــــالــــُفــــوؤَاُد  َعـــْمـــٍرو  اأُمُّ  نَــــــاأَْت  ـــــوُق)1)1.  ـــــتُ ـــا نَــــاِزعــــاً َويَ ـــهــــ ـــْي يـَـــِحــــنُّ اإِلَ

ــا ــَدَم ــْع بَ ـــَن  يْ ـــدَّ ال لَـــَك  ـــــْت  َدانَ ْذ  اإِ ِلـــَعـــْمـــَرَة  ــي الـْـــَقــــَذاِل ُفـــــُروُق)2)2.  ــاِح ـــْن �ــشَ ــَع ِم ــفَّ ــَل تَ

ــى َمــ�ــشَ ـــا  َم تـَـــَطــــاَوَل  اإِْذ  ــي  ــال ــيَ ــلَّ ال ـــوِل  ـــُط ِل ُحنُوُق)3)3.  ِمــْنــَك  ـــاِء  ـــنَ َوالأَْح ْلِب  ال�شُّ ــي  َوف

ــَرْقــنَــُه ــــَواٍد �ــشَ ــــشَ اأَثَــــْبــــَن بَــيَــا�ــشــاً ِمــــْن � �َشُروُق)4)4.  ــاِب  ــبَ ــلــ�ــشَّ ِل ــي  ــال ــيَ ــلَّ ال ـــــوُل  َوُط

ــِب ِمـــْن ِمــنًــى ــشَّ ــ� ــَح ــُم َولـَــــْم اأََرَهــــــا بـَــْعـــَد الْ ـــــوُق)5)5.  ـــِل يَـــــتُ حـــي ـــلـــرَّ ــــاٍق ِل ــــتَ ـــــــلَّ َم َوُك

ــٍع ــَج ــْه َم ُربَّ  اأَْن  ْدراِك  اأَ ـــا  َم ـــَرُة،  ـــْي ـــَم ُع َطِبيُق)6)6.  ـَمــاِم  الــتِـّ لـَــْيـــِل  َوِمـــــْن  تَـــَرْكـــُت، 

ـــْت ـــاَر نَــْجــٌم بَــْعــَد نَــْجــٍم َوَقــــْد َدنَ َوَقــــْد غ َفريُق)7)7.  ـــتَـــَقـــلَّ  وا�ـــشْ ــــــرى  اأُْخ اأَواِخــــــــُر 

ـــُن َواأُوِزَعــــــْت ــَن الأَْخـــرَجـــْي ــْي ـــُع بَ بْ ــا الـــرَّ ــَف َع َوتَ�شوُق)8)8.  ى  الَح�شَ تـُـــْذِري  ــٌف  ــْرَج َح ــِه  ب

ــُه ــْونَ ــشَ ــ� َك ِريـــحـــاً  َهــــبَّ  ــصٍ  ــ� ــْح نَ ـــــْوُم  يَ اإِذا  دقيُق)9)9.  ـــنَّ  ـــهــــ ـــْربُ تُ َعــــِقــــداٍت  ُذَرى 

يف الأغاين، وجتريد الأغاين، والإ�صعاف، والدرر اللوامع: »... َواِلهًا وَيُتوُق«.  )1(

والنازع: امل�صتاق. ويتوق: ي�صتاق. والَواِلُه: احلزين.  

ُه. والَقَذال: ُجماع  يُب وَعمَّ يب: �َصِمَلُه ال�صَّ دانْت لَك: اأطاَعْتَك وانقادت لك؛ اأو: جاَزْتَك َجَزاًء. وتلّفع راأ�صه بال�صَّ  )2(

يِب. احي: الوا�صح البنّي؛ اأي: الذي ابي�صَّ ِمَن ال�صَّ  الراأ�ص كلَّه. والقذاُل ال�صَّ
َ
اأ�ص، واأراد به �صعر

َّ
ر الر ُموؤَخَّ

هر. والأحناء: جمع احِلْنِو، وهو كّل  لب: الظَّ يب ب�صبب طول الليايل. وال�صُّ ع راأ�ُصُه بال�صَّ قوله: لطول الليايل؛ اأي: تلفَّ  )3(

عظم فيه اعوجاج؛ يعني الأ�صالع. واحُلُنوق: ُلزوق البطن بال�صلب من الهزال؛ والذي يف اللغة: اأَْحَنَق البطن، اإذا 

لزق بال�صلب؛ واأحنق البعي، اإذا لزق بطنه ب�صلبه ِمَن الهزال؛ انظر الل�صان والقامو�ص )حنق(.

؛ وال�صمي عائد اإىل الليايل. : اأَْعَطنْيَ اأََثْبَ  )4(

وا اإليه؛ واملََتاق: ا�صم َزماٍن منه. ويتوق:  وا ِبِه وَخفُّ ًنى. وتاَق القوُم اإىل الرحيل: َهمُّ ع َرْمِي اجِلماِر مِبِ ب: مو�صِ املَُح�صَّ  )5(

ي�صتاق؛ وال�صمي امل�صترت يف قوله: يتوق، عائد اإىل الفوؤاد يف البيت الأول.

ليُل التِّمام: اأطول ليايل ال�صتاء. والّطبيق: ال�صاعة من الليل.  )6(

ة. واأُخرى: يعني غي تلك التي غارت. 
َ
ر ِلْلُغوؤُوِر. واأواخر: جمع اآخرٍة، وهي املَُتاأَخِّ ؛ اأي َدَنْت 

ُ
اأَواِخر قوُله: َدَنْت   )7(

 ِمَن امل�رسِق اإىل و�صِط ال�صماء.
ُ
وا�ْصَتَقلَّ فريُق: ارتفَع فريٌق اآخر

ى..«. َقنْيِ َوَدْعَدَعْت...... َتْزيف الرَبَى..«. ويف معجم البلدان: »... ُتْديِن احَل�صَ
َ
يف رواية امليمني: »... بنَي الأْبر  )8(

َواعتاَدْتُه.  به  اأُوِلَعْت  الريُح:  بِه  واأُوِزعت  )الأخرجان(.  البلدان  معجم  عامر؛  بني  بالد  يف  جبالن  والأخرجان:   

فيِه  َبطيئًا  َعْدواً  َعدا  ُجُل: 
َّ
الر وَدْعَدَع  اَب.  الرتُّ وُق 

ُ
َت�ص الرَبَى:  وَتْزيف  الُهبوِب.  ديدُة  ال�صَّ الباردُة  يُح 

ِّ
الر َجُف: 

ْ
واحَلر

اْلِتواٌء، فا�صتعارُه للريح.

بَع؛ واأعاَد النوَن ـ وهي 
َّ
ِت الرياُح الر

َ
ْوَنُه: اأي َك�ص

َ
: الريُح الباردُة ذاُت الغباِر، والغباُر يف اأقطاِر ال�صماء. وَك�ص

ُ
النَّْح�ص  )9(

راَوِة. والَعِقداُت: جمع  رى: ما َذَرْتُه الريُح، كالذُّ �ِص. والذُّ
ْ
�صمٌي جَلْمِع املوؤنَّث ـ اإىل الريِح ـ وهي مفرٌد ـ لأَْمِن اللَّب

َد. ْمِل وَتَعقَّ
َّ
الَعِقَدِة، وهي ما تراكمَ ِمَن الر
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ـــِه ِب َخــفــا  ــصٍ  ــا� ــش ــ� نَ فـــي  داٍن  ــــَجــــَم  َواأَ�ــــشْ بُ�ُشوُق)1)10.  اأَْعـــنـــاِقـــِهـــنَّ  ــــي  ِف ــــُع  ــــواِم لَ

ـــاً َكـــاأَنَّـــَمـــا ـــون ــــَن الـــَو�ـــشـــِمـــيِّ ُج ــــْدَن ِم ــــُق يَ َحريُق)2)11.  ــــنَّ  ـــــ ــــاِره اآثَ ـــى  ـــَل َع ــــى  يُــــذكَّ

ـــاِل َكـــاأَنَّـــمـــا ـــب ـــ�ـــشِّ ـــى َوال ـــَن ِبـــَحـــْو�ـــشَ ـــْب ـــِع لَ فيُق)3)12.  �شَ بَــْيــنَــهـــــنَّ  ـــــــٌط  َريْ ـــُر  ـــ�ـــشَّ يُـــنَ

ــــُه ــــاأَنَّ ـــــْن َرمـــــــاٍد َك ــــاً ِم ــــي َفــــــَغــــــاَدْرَن َوْح �َشحيُق)4)13.  ــالِء  ــشَّ ــ� ال ــَن  ــْي بَ ـــٍد  ـــِم اإِثْ ــى  َحــ�ــشَ

ــُه ــَل ــْب ــــاَم َق ــــَع ــــَن الـــَعـــاَم َوال ــاً ثَــــَويْ ــع ــف ــشُ َو� َرقيُق)5)14.  ــنَّ  ـــ ــه ــنَ ــْي بَ ـــا  م ــــٍد  ــــْوِق َم لَـــــَدى 

َحى  بال�شُّ ــِن  ــَديْ ــي ــَول ال ـــــداِم  اأَْق ــِف  نَــ�ــشْ َوِمــــْن  َفتَ�ُشوُق)6)15.  ـــًة  ـــيَّ ـــاِم ع ـــــرى  تُ ـــطـــوٌر  �ـــشُ

ـــهـــا اإِنَّ ـــَرُة  ـــْي ـــَم ُع ــي  ــِب ــْح ــشَ � ــــْت  ــــَرَق َط اأَل  ــلِّ َطــــــُروُق)7)16.  ــشَ ــ� ــَم ــــالــــَمــــَرْوراِة ال لَــنَــا ِب

ْت بِه َروائُح...« قوله: واأ�صَجَح، حتريٌف لـ: واأ�صجم؛ ويف اأ�صداد 
َ
ُمو يف َن�صا�ٍص َجر

ْ
يف رواية امليمني: »واأَ�ْصَجَح َي�ص  )1(

ع: »اأَِرْقُت ِلرَبٍْق يف َن�صا�ٍص َخَفْت  ب، واملَُلمَّ
ّ
الأ�صمعي، واأ�صداد ابن ال�صكيت، واأ�صداد الأنباري، واأ�صداد اأبي الطي

« بدل �َصواِجم. ويف منتهى الطلب: ».. ي�صوق« ت�صحيف، واأثبتُّ  : »�َصَوائمُ
ّ
...« غَي اأنَّ روايَة الأ�صمعي ِبِه �َصواِجمُ

ال�صواب عن �صائر امل�صادر.

ي..« ت�صحيف وا�صح. يف منتهى الطلب: ».. ُتَذكِّ  )2(

لتزداَد  احَلَطَب  عليها  واألقى  اأ�صعلها  الناَر:  ى  وَذكَّ �صوداً.  �صحائَب  يعني  ال�صود،  واجُلون:  الربيع.   
ُ
مطر  :

ّ
والَو�ْصمي  

ا�صتعاًل.

يال..« حتريف نبه عليه الأ�صتاذ عبا�ص عبد القادر.
ِّ

اأَْن ُنحو�صًا وال�ص
َ
يف رواية امليمني: »�َصب  )3(

بال: اأر�ٌص 
ِّ

ني َطْهمان بن َعْمرو من بني اأبي بكر بن كالب، معجم البلدان )حو�صي(. وال�ص
َ
وَحْو�صى: ا�صمُ ماٍء ِلب  

ْيطة، وهي الثوب 
َّ
يُط: جمع الر

َّ
الٌت منفرَدة يف ديار ُعْذرة؛ معجم البلدان )ال�صبال(. والر

ْ
ي
َ
بديار بني عامر، اأو ُجب

ياُح.
ِّ
حاَب، اأو الُغباَر الذي ُتثُيه الر

َّ
فيِق ال�ص ْيِط ال�صَّ

َّ
د الن�صج، واأراَد بالر

ِّ
فيق: اجَلي قيق. وال�صَّ

َّ
اللَّنيِّ الر

اأَنَّ  »على  واملوازنة:  ال�صعر،  عيار  ويف  كاأَنَّه..«؛  َحتَّى  ِث 
ْ
الَفر َرجيَع  »َرَدْدَن  والل�صان:  �ص،  واملَُخ�صَّ العني،  يف   )4(

ماِد..«.
َّ
َودَّ الر

ْ
�َصْحقًا..«؛ ويف رواية امليمني: »َفغاَدْرَن ُم�ص

الءة، وهي احلجر الذي ُيَدقُّ عليه  : الكتابُة، واأراد اآثار الرماِد. والإِثمد: حجر الكحل. وال�صالء: جمع ال�صَّ
ُ

والوحي  

ْبُل ما  ث: الزِّ
ْ
ُدها الإبل. والَفر دِّ َ

ة، ُتر
َّ
جيع: اجِلر

َّ
ا�ص. والر يب ونحوه. وال�صمي يف قوله: »فغادرن« عائد اإىل النَّ�صَ الطِّ

داَم يف الكر�ص؛ وانظر العني 226/1.

ع عليها الِقْدر. وقوله: ».. ما بينهن َرقيُق«  ، وهي احلجارُة التي ُتو�صَ ود ال�صاربة اإىل احُلْمرة، يعني الأثايفَّ
ُّ

فع: ال�ص
ُّ

ال�ص  )5(

ماِد رقيٌق؛ لأنَّ الريح والأمطاَر ذهبت مُبْعَظِمه.
َّ
يعني: ما بني هذه الأثايّف من الر

ى ر�صوٌم ُترى عليتها ف�صوق«؛ وفيها حتريف يختّل به الوزن. يف رواية امليمني: ».. يف الرثَّ  )6(

ة: التي اأتى عليها عام.
َّ
طوُر العاِمي

ُّ
اِب بالَقَدمنِي. وال�ص ُف: اخَلْطُو، واقتالُع الرتُّ

ْ
والنَّ�ص  

..« حتريف. يف رواية امليمني: »... باملروراِة املُِطلِّ  )7(

ّل: ي�صّل النا�ص فيها. لٌّ وَم�صِ ْوَراُة: املفازُة التي ل �صيَء فيها. واأر�ٌص َم�صَ
َ
واملَر  
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ــا ـــ ــه ــاُج ــع ــــٍة َقــــْفــــٍر تَــــــــروُد ِن ــــاَع ــــّم ــــَل ِب نَِعيُق)1)17.  ـــنَّ  ـــِه ِب ــْع  ــَم ــشْ ــ� يُ ــــْم  لَ ــــــــاِرَع  اأََج

ــــاَرِة اأَتَّـــِقـــي ي ــــزِّ ـــي ال ــا ِف ــه ــْن ـــُت َع ـــَر�ـــشْ ـــاأَْع َف َحقيُق)2)18.  ُهــنــاَك  ــوى  ــْق ــتَّ ــال ب الــلُّــبِّ  َوُذو 

ــــيُّ َكـــاأَنَّـــهـــــــا ــــِط ــــَم ِبــــَمــــْثــــوًى حــــــراٍم َوال َخريُق)3)19.  ــنَّ  ـــ ــه لَ ـــْت  ـــبَّ َه ــنَــٌد  ُمــ�ــشْ ـــنـــاً  َق

ــــمَّ تَـــْرَعـــِوي ـــهـــا ثُ ـــاِن ـــــَدى اأَْر�ـــش تَــــــُروُد َم َعتيُق)4)20.  ـــالِبـــِهـــنَّ  �ـــشْ اأَ ـــي  ف ـــَم  ـــواِه ـــشَ �

ــْت ــَل ــلَّ ــَع تَ َرجــيــعــاً  اإِلَّ  الـــِقـــَرى  ــــَن  ُحــــِرْم يُق)5)21.  َم�شِ لَـــْحـــُمـــُهـــنَّ  ـــاٌت  ـــش ـــِر� َغ ِبـــــِه 

ــى ــنً ــــْن ِم ــِب ِم ــشَّ ــ� ــَح ــُم ــال ـــاً ب ـــالث ــــَن ثَ ــــْخ اأَنَ َطريُق)6)22.  ِلـــلـــنَّـــاِعـــجـــاِت  يَـــِبـــْن  ــــّمــــا  َولَ

ــَعــٍر  ـــلَّ َمــ�ــشْ ـــْن ُك ــَك ِم ــ�ــشْ ــنُّ ــَن ال ــْي ــ�ــشَ ــا َق ــمَّ ــَل َف النَّهاِرُخفوُق)7)23.  �َشْم�ِص  ِمـــْن  حـــاَن  َوَقــــْد 

يف رواية امليمني: »ِبداِويٍَّة َقْفٍر... َلُهنَّ َنغيُق«.  )1(

واللّماعة: الفالة، يلمع فيها ال�رساب. وترود: ترعى. وِنَعاُج ال�صحراء: البقر الوح�صية. والأجاِرع: جمع الأَْجرع،   

راٍع  فيها  الغَنمَ  يرع  ل  يعني:  ال�ّصاَء؛  الراعي  والنعيق: دعاُء  منه رمل وجانب حجارة.  الذي جانب  الكثيب  وهو 

ْعِدها. والّداويَّة: الفالُة الوا�صعة. والّنغيق: ُبغاُم الناقة؛ يعني: ل تقطعها ناقٌة من قبل.
ُ
لب

يف منتهى الطلب: ».. اأنني وذو..« حتريف، واأثبّت ال�صواب عن رواية امليمني.  )2(

يف الكامل، واأمايل املرت�صى، والل�صان: ».. كاأنه...«.   )3(

واخَلريُق:  باملكان.  الإقامة  وهو  الثَّواِء،  مكاُن  واملثوى:  581/1؛  املرت�صى  اأمايل  انظر  ِمًنى؛  احلرام  باملثوى  واأراد   

عِف والَكالِل، لأنَّ  َنٌد، يعني اأنَّ يف اأعناقها َمياًل ِمَن ال�صَّ
ْ

ق. وقوله: كاأنها قنًا ُم�ص
ّ
الريُح ال�صديدة الهبوب، كاأّنها تتخر

ت عليها الريح مالت قلياًل؛ وانظر اأمايل املرت�صى 581/1.
َّ
القنا اإذا ُرِكَزْت وهب

يف رواية امليمني: »... ترعوي عوارَف..«.  )4(

امرة.  واهم: جمُع ال�صاهمِة، وهي الناقة ال�صَّ
َّ

جوِع عِن اجلهل. وال�ص
ُّ
ِجع، واأ�صُله يف الر

ْ
وُد: ترعى. وَترعوي: َتر

ُ
وَتر  

حم. والعتيق: ال�صَّ

يف رواية امليمني: »... َعِر�صاٌت..«.  )5(

ة جترتُّها الإبل وتتعلَُّل بها اإىل وقت علفها. 
َّ
والِقرى: الطعام املَُعّد لالأ�صياف، ا�صتعارُه لَعَلِف الإبل. والرجيع: اجِلر  

�ِص، وهو الُهزال بعد 
ْ
اأو هَو من الَغر اأي�صًا: امل�صتاقُة؛  ُة؛ والَغِر�صُة 

َ
ِجر والَغِر�صاُت: جمع الَغِر�صِة، وهي القلقُة ال�صَّ

َطِرباُت. َمِن. واللحم املَ�صيُق: اخلفيف. والَعِر�صاُت: املُ�صْ
ِّ

ال�ص

يف الل�صان والتاج: »اأقام ثالثًا..«؛ ويف رواية امليمني: »اأقمَن... وكلٌّ اإىل ماِء احِل�صاِء يتوُق« وقال الأ�صتاذ عبا�ص   )6(

ف هكذا: وكلُّ مناف للحايتيق... وقد اأ�صلحناُه اإىل ما ترى 
َّ
 يف الأ�صل حُمَر

ُ
عبد القادر معّلقًا على البيت: »ال�صطر

ى من احلروِف« ديوان حميد بن ثور بتحقيق امليمني: 35؛ وال�صواُب يف اإ�صالحه: »َوُكلَّ َمتاٍق  اعتماداً على ما تبقَّ

حيِل يتوُق« ورواية امليمني ملفقة من البيتني 22 و5.
َّ
للر

ًنى. والناعجات: جمع الناعجة، وهي املراأة ح�صنة اللون؛ والناعجة اأي�صًا: الناقُة  ُب: مو�صع رمي اجِلمار مِبِ واملَُح�صَّ  

البي�صاء، وال�رسيعة.

َقٌة من البيتني 23 و28. ْجَن َعَجاىل َوْقُعُهنَّ ر�صيُق« وهي ُمَلفَّ
َ
يف رواية امليمني: ».. َخر  )7(
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ْت َمــخــاَفــًة ــا َفــــــــَردَّ ــه ــْي ــَع ــشْ ــ� ــِن ـــــي ِب ـــــِن َراأَتْ ـــــُروُق)1)24.  ـــوؤاِد َف ـــُف ــْدِر َرْوعـــــاُء ال ــشَّ ــ� اإِلـــى ال

ـــْت ـــَع ـــْت َوَراَج ـــاأَنَّ ـــَم ــى اْط ــتَّ ــتـُـهــا َح ــ�ــشْ َفــَخــفَّ ــــْدٍر بَـــْيـــنَـــُهـــنَّ ُخـــــــروُق)2)25.  ـــَم �ــــشَ ـــمـــاِه َه

ــا ــَه ــَراأ�ــشِ ـــِطـــي، َفــاأَْعــَطــْت ِب ــهــا: اأَْع ــُت لَ ــْل ــُق َف َزهـوُق)3)26.  ِلـــْلـــقـــاِئـــَديْـــِن  ــٌة  ــَم ــشَ ــ� ــْم ــشَ ــ� َغ

ــًة  ــِجــيَّ ــهــا �ــشَ ــْن ـــوٌل، َوكـــــاَن الــَجــْهــُل ِم ـــُه َج َخــــــروُق)4)27.  ـــالِة  ـــَف ال ـــــْوُز  َج ــهــا  ــمَّ �ــشَ اإِذا 

: موا�صُع اأداِء املنا�صِك. واخُلفوُق:   احَلجِّ
ُ
ُب بها اإىل اهلل تعاىل. وَم�صاعر

َّ
ُيَتَقر بيحة  ُك: كلُّ حقٍّ هلِل تعاىل، والذَّ

ْ
والنُّ�ص  

الِغياب.

ها..«؛ ويف معاين القراآن، وتاأويل م�صكل القراآن، وتف�صي الطربي، وتهذيب اللغة 
ْ
َعي

ْ
يف رواية امليمني: »َفِجْئُت ِبِن�ص  )1(

و)حبل(:  )نطح(  والل�صان  املحيط،  والبحر  )روع(،  البالغة  واأ�صا�ص   ،560/2 القراآن  تف�صي  يف  والتبيان   ،80/5
ِل َرْوعاُء..«؛ ويف تهذيب اللغة 15: 614، والل�صان )با(: »راأتني بحبليها..«؛ 

ْ
ْت.. ويف احَلب دَّ ها َف�صَ

ْ
َلي

ْ
»راأتني بَحب

)فرق(:  الل�صان  ويف  ت�صحيف؛  اخليل..«  ويف  ت...  ف�صدَّ ها 
ْ
َلي

ْ
ِبَخي »راأتني   80/8 القراآن  تف�صي  يف  التبيان  ويف 

لِّيها ف�صدت.. ويف اخليل..« حتريف وت�صحيف. ويف الل�صان والتاج )ن�صع(: ».. فردت مافتي..«. ويف  »راأتني جُمَ

رواية امليمني: ».. اإىل النف�ص روعاء اجَلَناِن..«.

اأي:  ها؛ 
ْ
َعي

ْ
بِن�ص راأتني  وقوله:  ِزمامًا.  فُجِعل  عري�ٍص  غَي  ج  ُن�صِ ورمبا  حال، 

ِّ
الر به  ّد  ُت�صَ عري�صًا  ج 

َ
ُيْن�ص �َصْيٌ  ُع: 

ْ
والنِّ�ص  

نحَو �صدرها خوفًا.  راأ�َصها  اأي رّدت  ال�صدر؛  اإىل  لأَ�ُصدَّ عليها رحلي. وقوله: فردت مافة  ها 
ْ
َعي

ْ
بِن�ص ْلُت 

َ
اأَْقب راأتني 

َتْنَتِبه لكلِّ حركٍة  وق: �صديدة اخَلْوِف 
ُ
ِتها. وَفر ِظها وِحدَّ َقُّ

َتي ِمْن  عة  وَّ َ
ُمر ة القلب، كاأّنها خائفة 

ّ
الفوؤاِد: ذكي وَرْوعاُء 

َت�ْصَهُد بهذا البيت على حذف ُمَتعلَّق اجلاّر واملجرور يف نحِو قولِه تعاىل: 
ْ

ِظها؛ مَيَْدُحها بذلك. وُي�ص ِمْن ذكائها وتيقُّ

 { } تعاىل:  وقوله  موا،  َيْعَت�صِ اأَن  اإلَّ  اأي:  112/3[؛  عمران  ]اآل   { }

 :15 اللغة  تهذيب  مثاًل:  انظر  َعيها؛ 
ْ

بِن�ص راأْتني  قوُله:  البيت  اهد يف  ال�صَّ ُع  اأر�صْلنا؛ ومو�صِ اأي:  73/7[؛  ]الأعراف 
القراآن  تف�صي  يف  والتبيان   ،218 القراآن  م�صكل  وتاأويل  و288/2،   230/1 القراآن  ومعاين  )با(،  والل�صان   ،614

.80/8
يف رواية امليمني: ».. ِمنِّي بقوٍل َفراَجَعْت َهماِهمَ ِمْنها..«.  )2(

ق، وهو 
ْ
اخَلر در. واخُلروق: جمع  ال�صَّ وت يف  ال�صَّ ديد 

ْ
َتر الَهْمَهَمِة، وهي  ْنُتها. والهماهم: جمع  �َصكَّ ُتها:  �صْ وَخفَّ  

َع يف �صوتها. جة، يعني التَّقطُّ
ْ
الُفر

يف التكملة والذيل وال�صلة، والل�صان والتاج )رهق(: »َوُقْلُت َلها: اأَْرخي َفاأَْرَخْت.. َرُهوُق«.  )3(

اإذا  ِب يقوُل لراحلِته 
َ
الَعر اْنقاِدي، وناوليني؛ وقال ابن منظور: »قال الأزهرّي: و�َصِمْعُت غَي واِحٍد مَن  واأَْعِطي:   

ْم�صمة:  َطِمه« الل�صان )عطا(. والَغ�صَ عيُد اخَلْطمَ على َمْ
ُ
ىل راكبه في اإِ ُعوُج راأ�َصه 

َ
َفي اأَْعِط،  َطِمه:  َمْ انف�صَح َخْطُمُه عن 

بيدي: »وقال ابُن ِجنِّي: ناقٌة  الناقة العزيزة النف�ص. والزهوق: التي ُتْزِهق قائَدها، اأي ت�صِبُقه من ن�صاطها، وقال الزَّ

غ�صم�صمة: عزيزة النف�ص، قال حميد بن ثور: )البيت( اأي ُمْزِهق، َفُعول مبعنى ُمْفِعل، وهو نادر« التاج )غ�صم(. 

ها.
ْ
ي هوق: الناقة اجلواد التي اإذا ُقْدَتها َرِهَقْتَك حّتى تكاُد َتَطوؤَُك بُخفَّ

َّ
والر

رواية  27 و26. ويف  البيتني  من  قة  ُمَلفَّ للقائَدْيِن زهوق« وهي  غ�صم�صمة   ...« )غ�صم(:  والل�صان  املخ�ص�ص،  يف   )4(

امليمني:

ٌة
َّ
�َصِجي ِمْنها  ــَل  ــْه اجَل كـــاأَنَّ  ــهــوٌل  ــِن َزهــــوُقَج ــَدْي ــاِئ ــَق ــل ــمــٌة ل ــْمــ�ــصَ َغــ�ــصَ
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ــٍر ــمَّ ــشُ ـــَف � ـــواِل ـــشَ ـــا ِمـــــْن � ـــن ـــْي لَ ــا اإِ ــن ــْج ــُع َف ر�ِشيُق)1)28.  ـــنَّ  ـــُه ـــُع َوْق َعــجــالَــى  َفــــُرْحــــَن 

ـــٌف ـــَوقَّ ـــــْت ِبــــتـَـــْرٍج ُم ــا راَح ــم َوراَحـــــــْت َك َزنيُق)2)29.  ـــِن  ـــَديْ ـــيَ ال اُء  ــــــدَّ بَ ــــِد  بْ الــــرُّ ــــَن  ِم

ـــالـــنَّـــجـــاِء َوِرْجـــُلـــهـــــــا تَــــعــــاَدى يـــَداهـــــــا ِب لَُحوُق)3)30.  ــِن  ــَديْ ــيَ ــال ِب ــْت  ــلَّ ــَع ــَم ا�ــشْ َمـــا  اإِذا 

ــي ــِح ــتَ ــْن يَ ـــِن  ـــْي َجـــِديـــَل َذا  ـــــالًل  ُج تـُـــبــــاِري  َوَعِنيُق)4)31.  ٌة  هـــــــزَّ ــا  ـــ ــه ــْن ِم  
َّ
اأَ�ــــشــــاِهــــي

لَهـا يَــْنــبَــري  ـــَرٍك  ـــْب َم ِمــــْن  انْــبَــَعــثَــْت  اإِذا  َفِنيُق)5)32.  الـــِعـــظـــاِم  ْطــــــــراِف  اأَ ُف  ـــرَّ ـــ�ـــشَ ُم

َفْوَقها ُف  ِ ــرسْ ــ� ُي ــوَل  الــ�ــصَّ َكـــاأَنَّ  َفــنــيــُقَعـــالٌة  ـــالِة  ـــَف ال َجـــــْوُز  ــهــا  ــمَّ �ــصَ اإذا 

واب عن رواية امليمني: 36. واجَلهول: الناقة ال�رسيعة  ويف منتهى الطلب: ».. َجْوُن الفالِة..« حتريف، واأثبّت ال�صّ  

ويلة  ْي، وكثيُة اجتياِز املفاوز. وجوُز الفالِة: َو�َصُطها. والَعالُة: الطَّ
َّ

ُة ال�ص
َّ
َتِمر

ْ
التي َتِخفُّ يف �صِيها. واخَلروق: املُ�ص

ْول: املاُء القليل، واخلفيف، ولمعنى له هاهنا؛ قال الأ�صتاذ عبد ال�صالم هارون: »وال�صواُب: الثَّْول؛  فة. وال�صَّ املُ�رْسِ

وانظر  النحل«  ذراها  حَتُوُم يف  التي  اجلباَل  ُت�صامي  تكاُد  نام، 
َّ

ال�ص عاليُة  اأنها  عنى  النحل،  بالفتح: جماعُة  والثول، 

م ل 
َ
املُْكر الَفْحُل  والَفنيق:   .171 امليمني:  بتحقيق  ديوان حميد -  الأ�صتاذ هارون وت�صحيحاته على  ا�صتدراكات 

َكب ِلَكراَمته على اأهله، يعني كاأنَّها َجَمٌل فحٌل.
ْ
ُير

انظر رواية البيت: 23.  )1(

مة؛ يعني اأنها اإِِبل �رسيعة. الفة، وهي املَُتَقدِّ
َّ

مام. وال�صوالف: جمع ال�ص وعاَج البعَي: عطف راأ�َصُه بالزِّ  

تُّ ال�صواَب عن رواية امليمني. ويف رواية امليمني: 
َ
وِر...« حتريف، واأَْثب يف منتهى الطلب: »... ِب�رَسٍْح ُمَوقٌَّف ِمَن الدُّ  )2(

وُق«.
ُ
».. َمر

ج: َماأْ�َصَدٌة يف بالد العرب بناحيِة الَغْوِر؛ معجم البلدان )ترج(. واملَُوقَُّف: الذي يف قوائمه خطوط �صود، والذي 
ْ
َوَتر  

نيق:  اُء اليدين: ُمتباعدُة ما بينهما. والزَّ ماد. وَبدَّ
ّ
ْبداء، وهي النَّعامة التي َلوُنها بَلْون الر

َّ
بد: جمُع الر

ُّ
ُكِوَيْت ِذراعاه. والر

َق 
َ
ها مُينع بها ِجماُحها. وَمر دُّ براأ�صِ ناق، وهو حْلقة ُتو�صع حتت َحَنِك الدابَّة، ثم ُيجَعل فيها حبٌل ُي�صَ املَربوطة بالزِّ

ه ناقَته به يف �رسعِتها؛ ولعلَّ كلمَة »مروق« حتريٌف لـ»َفروق« 
َّ
وق، �َصب

ُ
ة: نفذ منها، فهو ماِرق وَمر

َّ
ال�صهمُ من الرمي

ه لكلِّ حركٍة من ذكاِئها، كما قال يف بيٍت اآخر من هذه الق�صيدة )البيت 24(:
َّ
ديدُة اخلوِف تتنب وهي ال�صَّ

ــًة ــاف ْت َم دَّ َ
ــهــا َفـــــر

ْ
ــَعــي

ْ
ـــي ِبــِنــ�ــص ـــن وُقراأَْت

ُ
ــوؤاِد َفـــر ــُف ــْدِر َرْوعــــاُء ال ــى الــ�ــصَّ اإل

تت�صابق  30 و 38. وتتعادى:  تني 
ْ
ي
َ
الب قٌة من  ُمَلفَّ وُق« وهي 

ُ
َخ�ص َمنْيِ  باملَْن�صِ النَّ�صا  اأَُبو�ُص  امليمني: »......  يف رواية   )3(

�ِص. وا�ْصَمَعلَّْت: 
ْ
اللَّب لَعَدِم  املَُثنَّى  واأراَد  املفرد  فاأطلَق  يعني: وِرْجاَلها؛  عة. وقوُله: وِرْجُلها،  ال�رسُّ بالَعْدِو. والنَّجاء: 

َطْت واأ�رْسََعْت. َن�صِ

يف رواية امليمني: »... وعفيُق« حتريف.  )4(

: الأَلوان، ل واحد لها من 
ُّ
د. والأ�صاِهي واجُلالل: الفحل العظيم. واجلديل: الزمام املجدول من اأََدم. وينتحي: يق�صِ  

ط. �صِ
َ
ٌْب من �صي الإبل ُمْنب ُة: �رسٌب من �صي الإبل. والَعنيق: �رسَ ْي. والِهزَّ

َّ
لفِظها؛ يعني األوانًا من ال�ص

م ل يوؤذى 
َ
َتِفُعها، اأي َجَمل طويل. والَفنيق: الفحل املُْكر

ْ
اْنرَبَى لها: اعرت�َص طريَقها. وُم�رَسَُّف اأَطراِف العظام: ُمر  )5(

َكُب.
ْ
لكرامته على اأهله، والذي ل ُير
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ــى َكــاأَنَّــهـــــا ــَل ــْج ـــْوِت َع ـــَم ــصَ ال ــا� ــي ــــــُه ِح اأََرتْ َخُفوُق)1)33.  الــَجــنــاِح  ـــــَع  َرْج ـــَكـــٌة  ُمـــَوا�ـــشِ

ــَلــْت  ــــْت َعـــْن ثَــــاَلٍث َفــَعــجَّ ـــُكـــْدِر َراَح ِمـــَن الْ َذِليُق)2)34.  ــِن  ــْي ــبَ ــِك ــْن ــَم الْ ـــوُب  ـــُل َق َعـــَلـــْيـــِه 

ــا ــَم ــِه ــْي ــَل َع ـــِق  ـــِري ـــطَّ ال ـــاُء  ـــيـــتَ ِم ـــمَّ  �ـــشَ اإَِذا  ــاِل َزُهـــــوُق)3)35.  ــبَ ــِح ـــِه َمــْوَجــى ال ُت ِب ـــرَّ ـــشَ اأَ�

ــْت ــشَ � ــرَّ ــَع تَ ـــا  َم اإَِذا  ـــاآَهـــا  َويَـــ�ـــشْ ـــــــَراراً،  ِم ـــًة َوُفــــــــــُروُق)4)36.  ـــولَ ـــُه ـــْج ـــٌل َم ـــبُ ـــشُ ـــــُه � لَ

ــًة ــلَّ ــِع ــَم ــشْ ــ� ـــا ُعــــنـُـــٌق تـــهـــــــِدي يـَــــــَداً ُم ـــَه لَ لَُحوُق)5)37.  ـــاَلِم  ـــُغ ال ـــْخـــَراِق  ـــِم َك َوِرْجــــــٌل 

ــَن َوِرْجـــُلـــَهـــا ــي ــِح ــاِت ــَم ـــــــاأَْوِب الْ يَـــَداَهـــا َك َخ�ُشوُق)6)38.  َمْيِن  ِبالَْمْن�شِ النَّ�َشا  اأَبـُــو�ـــصُ 

يف رواية امليمني: »ظالَل املوت..«.  )1(

ه ناقَته و�رسعَتها 
ِّ
ب يعة، وموا�صكٌة َرْجَع اجَلناح: �رسيعُة َخفِق اجلناح؛ ي�صَ كة: ال�رسَّ وعجلى: ا�صمُ ناقة حميد. واملُوا�صِ  

ياِن. بالقطاِة ال�رسيعِة الطَّ

.»... نْيِ
َ
ْقِط... لهّن َدُروُر املَْنِكب

ُّ
يف رواية امليمني: »ِمَن الر  )2(

فراء احَلْلِق. و»ثالث«: يعني ثالثة ِفراخ، وجاَز  هر ال�صَّ ق�صاء الظَّ
َّ
والُكْدُر: جمع الكدراء، وهي القطاة الَغرْباء اللوِن الر  

 اأتبَعه �صّتًا من �صّوال كاَن 
ّ
له حذف التاء من العدد ملّا حذف املعدود كما يف احلديث ال�صحيح: »َمْن �صاَم رم�صاَن ثم

الذي  ُه  ري�صُ الطائر:  ومناكب  اجلناح.  اإىل  عائد  عليه،  قوله:  وال�صمي يف   .822/2 م�صلم  الدهر« �صحيح  ك�صيام 

ليق: املَا�صيُة يف طيانها؛ ماأخوذ من قولهم: ل�صان ذليق، اأي ف�صيح طليق.  َيلي َقواِدَمُه، وهو اأقواُه، واأَْجَوُده. والذَّ

رور: �رسيعة الطيان. قط: جمع الرقطاء، وهي ال�صوداء التي ت�صوُبها ُنَقُط بيا�ٍص، اأو العك�ص. والدَّ
ُّ
والر

...«؛ ويف التكملة والذيل وال�صلة، والل�صان )ميد(، 
َّ
َطم ...«؛ ويف الل�صان )ميت(: »اإذا ا�صْ

َّ
م يف اجليم: »اإذا اْن�صَ  )3(

خى احلبال« حتريف، 
ْ
َّ...«. ويف منتهى الطلب: »َمر  ِميداء...«؛ ويف الل�صان )اأتى(: »اإذا اْن�شَ

َّ
َطم والتاج: »اإذا ا�صْ

ْت ُقُدمًا َمْوَج احِلزام« وال�صواب يف كتابته: َمْوجى احِلزام؛ ويف التكملة  اأوحى ب�صوابه روايُة اجليم وهي: »... َم�صَ

ِبطت كلمة »موج« يف الل�صان  والذيل وال�صلة، والل�صان، والتاج: »... م�صْت ُقُدمًا موَج اجلبال« ت�صحيف، و�صُ

 اجليم؛ ويف الل�صان )اأتى(: »... م�صْت ُقُدمًا برح احلزام َزهوق« حتريف.
ّ
ب�صم

 ميتاء الطريق عليهما، اأي �صاق عليهما. 
َّ
م َلُغه. وقوله: �صَ

ْ
ِه، وقيا�ُصُه وَمب

ْ
ي
َ
ُبْعُد ما بني جاِنب وِميتاُء الطريق وِميَداوؤه:   

ها من �رُسْعتها، وناقٌة َمْوجى: ناجيٌة، اأي �رسيعة. 
ْ
َطِرب لختالف َيَدْيها وِرْجَلي َوَمْوجى احِلبال: متوُج اأن�صاُعها وَت�صْ

َّ: �صاَق. هوق: الناقة ال�رسيعة التي ت�صبق الإبل وتتقدمها. واْن�شَ والزَّ

َب منه طريقان. عَّ ق الطريُق، اإذا َت�صَ
َ
ق َتْنَفِرُق من طريق واحد؛ من قولهم: َفر

ُ
ر وق: الطُّ

ُ
ِبُقها. والُفر

ْ
َي�ْصاآها: َي�ص  )4(

ُب به  ِ ِق املفتولة، ومنديٌل اأو نحوه ُيَلفُّ وَي�رسْ
َ
يعة النَّ�صيطة. وِمراق الغالم: ما َيْلَعُب به ِمَن اخِلر ُد املُ�ْصَمِعّلة: ال�رسَّ

َ
)5(  الي

هم بع�صًا. ال�صبياُن بع�صُ

انظر رواية البيت 30.  )6(

دُّ  �صاء. والأْب�ُص: ال�صَّ
ِّ
ه �رُسعَتها ِب�رُسعِة ُمراوَحِة املاحت بني يديه وهو يجذب الر

َّ
تقي؛ �صب

ْ
جوع. واملاحت: املُ�ص

ُّ
والأَْوُب: الر  

ا تاأَِب�ُص ِرجليها من �رُسَْعِة رفِعهما بعد  َفُة َمْدٍح، كاأنَّ ا: �صِ
َ

ٌق مَن الَوِرِك اإىل الكعِب؛ واأَُبو�ُص النَّ�ص
ْ
ا: ِعر

َ
نُّج. والنَّ�ص والتَّ�صَ

ْت َفَقَلبتهما. ها، وذلك اإذا َم�صَ
ْ
َمي ُد فيها مِبَْن�صِ و�صعهما. واخَل�صوق: اخَلُزوُق، التي َتْخِزُق الأر�َص وُتَخدِّ
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ــيِّ نــاَزَعــْت  ــان ــوَدق ــشُّ ــ� ــاِق ال ــش ــ� َوَمــْحــ�ــصٍ َك ــــــــوُق)1)39.  ـــاِم َدُف ـــغ ـــبُ ـــاُء ال ـــشّ ـــ�  َج
َ
ـــي ـــفِّ ـــَك ِب

َغــٍد؛  ــَحــى  �ــشُ ِوْرُدُهــــــنَّ  قــالُــوا:  الـــَقـــْوُم  اإِذا  ـــْيـــُرُهـــنَّ ُطـــــــُروُق)2)40.  ـــَن َحـــتَّـــى �ـــشَ ـــْق ـــواَه تَ

ــْت  ــنَ ــمَّ ـى تَــ�ــشَ ـــَعـــَمـــْت بـــالـــنَّـــْوِم َحــتَـّ ــا اطَّ ــم َف ُحُلوُق)3)41.  ــِن  ــْي ــتَ ــَط ــْم ــشَ � ِمــــْن  ــا  ــَه ــَق ــواِب ــشَ �

ــٍة  ــوانَ بُ ِذي  ـــْن  ِم ــَن  ــ�ــشْ ــاأِْن ــتَ ــ�ــشْ يَ ــبَــْحــَن  َواأَ�ــشْ َعميُق)4)42.  ــراِب  الـــتُـّ هــاِبــي  ُدونـَـــــُه  ــــًرى  َق

ـهــا حـــاِل َكــاأَنَـّ ـــرِّ ـــال ــــَحــــْت تَــَغــالــى ب َواأَ�ــــشْ َو�َشُلوُق)5)43.  نـَــْخـــَلـــٍة   
ْ
ِبــَجــْنــبَــي ــاٍل  ــع ــشَ �

والتاج  الل�صان )حم�ص(  واب عن  ال�صّ واأثبّت  وت�صحيف،  قايّن..« حتريف  وَذ 
ُّ

ال�ص »وَنْح�ٍص...  الطلب:  منتهى  يف   )1(

»واأَظمى  و)نغق(:  )ال�صودق(  والتاج  )نغق(  والل�صان  اللغة،  وتهذيب   ،
ّ
امليمني رواية  ويف  ودق(؛ 

ّ
و)ال�ص )حم�ص( 

راِع َنُغوُق«.  فتالُء الذِّ
َّ
ي َكَقْلٍب... ِبَكفَّ

الفيوزاأبادي:  الزبيدي م�صتدركًا على  قال  وَدقايّن: 
ُّ

لل�رسورة. وال�ص احلاَء  ن  الَفْتل، و�َصكَّ ال�صديد  الزمام  واملَِح�ُص:   

: ال�صقر، وقد جاء يف قول حميد ي�صف ناقته: )البيت(« التاج )ال�صودق(. 
ّ
وَدقايّن، بال�صم

ُّ
»وّما ُي�صتدَرك عليه: ال�ص

َي دفقًا. والأظمى: الأ�صود؛ يعني زمامًا 
ْ
فوق: ال�رسيعة، كاأنها تدُفُق اجَلر َغام: �صوُت ُبغاِمها غليظ. والدَّ

ُ
وَج�ّصاُء الب

غوم.
َ
اها اإذا َعَدت. والنَّغوق: الب

َ
اأ�صوَد. واخَلُفوق: الناقة التي يخُفق ِم�ْصَفر

ت، 
ّ
ال�صكي احُلطيئة لبن  ..«. ويف �رسح ديوان  نْيَ مَتَطَّ قلنا........  »اإذا نحن  للمرزوقي:  يف �رسح ديوان احلما�صة   )2(

وق«.
ُ
: »ِوْرُدُهّن ُطر

ّ
وال�صعر وال�صعراء، و�رسح ديوان احلما�صة للمرزوقي، ويف رواية امليمني

روق: الإتيان بالليل. والِوْرد: الإ�رساُف على املاء وغيه. يقول:  . والطُّ َوَتواَهْقَن: تباَريَن يف ال�صِي، وَمَدْدَن اأعناَقُهنَّ  

 الَغُد.
َ

ْدَن يف الليل قبل اأْن ياأتي ْعَن َفَيِ َحى غٍد، اأخطاأَ َظنَُّنا؛ لأنَُّهنَّ ُي�رْسِ َنا َتِرُد على املاء �صُ
َّ
اإذا َظَننَّا اأّن َمِطي

ْكِب...«.
َّ
ُء الر

ْ
: »فما متَّ ِظم

ّ
معجم البلدان، ورواية امليمني  )3(

الن، وُيروى بالظاء املعجمة؛ معجم البلدان )�صمطتان(. وقال ياقوت: 
َ
. و�َصْمَطَتان: َجب

ّ
و�َصواِبُقها: يعني اأوائل املَِطي  

ء: 
ْ
م  الإِِبُل اإىل اأْن و�صلت اإىل هذا املو�صع. والظِّ

ْ
»حلوق: يعني اأوائل الأودية« معجم البلدان )�صمطتان(. يقول: لْ َتَنم

ما بني الِوْرَدْيِن.

ة 
َ
يب ع قريبٌة من �صاحل البحر، وقريبًا منها ماَءة ت�صمى الُق�صَ

ُ
 به. وُبَوانُة: ه�صبٌة وراء َيْنب

َّ
َُه، واأح�ص  ال�صيء: اأْب�رسَ

َ
ا�صتاأن�ص  )4(

ى: جَمرى املاء اإىل الريا�ص. وهابي الرتاب: اأي الرتاب الرقيق 
َ
وماٌء اآخر ُيقال له املجاز؛ معجم البلدان )ُبواَنة(. والَقر

كاأّنه الَهباء.

َحْت َتعاىل بالرجال...« وفيها ت�صحيف.  يف معجم البلدان، ورواية امليمني: »وراحْت َتَعاىل..«، ويف العني: »فاأ�صْ  )5(

ي فحلة..« حتريف، 
َ
ِبَجْنب �َصَعاىل..«. ويف منتهى الطلب: »..   ...« :

ّ
امليمني البلدان، ورواية  ويف العني، ومعجم 

واأثبتُّ ال�صواب عن العني ومعجم البلدان.

ليلة من مّكة،  ُبعِد  الِغيالن. ونخلة: مو�صع على  اأنثى  عالة، وهي 
ِّ

ال�ص عاىل: جمُع 
َّ

عايل وال�ص
َّ

ترتفع. وال�ص وتتغاىل:   

ب اإليها الكالب ال�صلوقية، وهي من اأجود الكالب؛ واأراَد بقوله: 
َ

معجم البلدان )نخلة(. و�َصلوق: اأر�ٌص باليمن ُتن�ص

85/7[؛  ]الأعراف   { } تعاىل:  قوله  نحو  امل�صاف،  فحذف  �َصلوٍق،  كالب  �َصلوق، 

اأي: اإىل اأَْهِل َمْدَيَن، بدليل قوله: »اأخاهم«.
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ـــهـــا ـــاأَنَّ يــــاِح َك ــــُعــــْلــــِويِّ الــــرِّ ـــْت ِب َوبَـــ�ـــشَّ َطليُق)1)44.  ــــشــــاَر  الإِ� نــــاَل  َجـــْذلَـــٍة  ـــــو  اأَُخ  

ــَرا ــَق ـــَة ال ـــاِريَ ــِب ع ــْل ــ�ــشُّ ــصَ ال ــ� ــي ـــُت َرِه ـــَريْ بَ �ُشُلوُق)2)45.  ــِن  ــْي ــتَ ــَع الــنِّــ�ــشْ ــــراِد  َم ـــْن  ِم ــهــا  ِب  

َدْت  ــــرِّ ــَن ُج ــي ــى ِح ــَل ــُك ـــْن داِمــــي ال ــُل َع ــاِت ــق تُ نََغيُق)3)46.  ــنَّ  ـــ ــه لَ ـــاً  ـــان ـــْرب ِغ ـــْيـــِر  الـــطَّ ــــَن  ِم

ـــراُن َحـــتَّـــى تـَــالَحـــَقـــْت ـــْي ـــَغ ـــَق ال ـــِح َفــمــا لَ ــــــوُق)4)47.  ــي الــبُــِريــَن َونُ ــى ف ــاَم ــ�ــش ِجـــمـــاٌل تَ

ــــُه: َوبَــــْيــــنَ ـــنـــي  بَـــْي اهلِل  ِلـــَعـــْبـــِد  ـــــــــوُل  اأَُق ديُق)5)48.  �شَ ـــــَت  نْ َواأَ ــي  ــْرن ــِب اأَْخ ــُر  ــْي ــَخ ال لَـــَك 

ــٍة ــْرَح ــشَ ــ� ِب ــْحــبــي  �ــشَ َعــلَّــْلــُت  َواإِْن  ـــــي  لإِنِّ َطريُق)6)49.   
َّ
َعـــَلـــي ـــوٌد  ـــْوج َم ــْرِح  الــ�ــشَّ ِمـــَن 

يف الزهرة:  )1(

ــه ــاأّن ـــاِح ك ي
ّ
ـــر ــصّ لــَنــْجــِدّي ال ــ� ــِه َطليُق«،»َي ــاِر  ــص الإ� ـــي  داِن ــٍة  َب

ْ
ــر ُك اأَخـــو 

وار..« حتريف، ويف رواية امليمني:
ِّ

ويف معجم البلدان: »َتَه�ّص َلَنْجِدّي... َخْدَلٍة ذاِت ال�ص  

ــه ــاأنَّ ـــِديِّ الـــريـــاِح ك ـــْج ـــَن طليُقفـــكـــاَن ِل ـــاِر  ـــص الإِ� ــــي  داِن ُكــربــٍة  ـــو  اأخ

َطت وارتاحت ِلُعْلوّي الرياح؛ وُعْلِوّي الرياح: من�صوٌب اإىل العالية، وهي ما  والب�صا�صة: َطالقُة الوجِه، يعني اأّنها َن�صِ  

ُة،  فوق جنٍد اإىل اأر�ص ِتهامَة اإىل ما وراء مّكة، معجم البلدان )العالية(. واجَلْذَلة: الفرحة. والَه�صا�صة: الرتياح، واخِلفَّ

والن�صاط؛ والفعل: َه�صَّ َيَه�ّص وَيِه�ّص.

ا: الّظهر؛ وعارية 
َ
َت. والَقر

ِّ
ها قد اأُرِه�ص؛ اأي: ُدِعم وُثب

َ
ْلب: �صديَدُته؛ كاأّن ظهر َبرْيُت الناقة: َهَزْلُتها. وَرِهي�ُص ال�صُّ  )2(

ع، وهو �َصٌي ُي�صفر 
ْ

النِّ�ص عة: القطعُة من 
ْ

يئهما؛ والنِّ�ص : مكاُن ذهاِبِهما وجَمِ َعَتنْيِ
ْ

النِّ�ص ا: ذاهبُة وبِر الظهر. وَمراُد 
َ
الَقر

ِع يف ج�صم 
ْ

ُ النِّ�ص
َلِق، وهو اأثر

َّ
لوُق: جمع ال�ص

ُّ
ْدِر البعي. وال�ص ج ِلُتجعَل على �صَ

َ
عري�صًا ُت�صّد به الرحال، والنِّ�صعة ُتن�ص

البعي.

 عنها 
َ

َدْت: اأي اأُلِقي
ِّ
ع وذهابه. وُجر

ْ
ي الناقة ب�صبب جميِء النِّ�ص

َ
 ما فوَقها من َجْنب

َ
دامي الُكلى: يعني الُكلى التي َدِمي  )3(

 َجنباها، فجاءت الِغربان تقتات ما ي�صيل من دمها، 
َ

الَقَتُب واحِلْل�ص. يقول: عندما و�صلت اإىل املورد كانت قد َدِمي

فهي تطردها؛ ومثُله قوُل الفرزدق )ديوانه: 71(:

ــا ــه ــاُل ــــلَّ عــنــهــا ِرح ــــا ُح ــلِّ جانِبُتــقــاتــُل مَلَّ ك مــن  الــِغــربــان  بــاأَْفــواهــهــا 

يف رواية امليمني: »فما حلق الِعيان« ت�صحيف، وقال يف التعليق عليه، »يف الأ�صل: العربات، حتريف«.  )4(

ان: اجلمل اجُلالل الذي كان َي�ْصاآها وَت�ْصاآه، قد غار منها لأنها و�صلت قبله اإىل املورد، انظر البيت: 36.  ويعني بالَغْيَ  

ّد فيها الزمام. وتت�صامى: تت�صابق. ِة، وهي َحْلقة ُتو�صع يف اأنف البعي ُي�صَ يَن: جمع الرُبَ والرُبِ

:
ّ
يف رواية امليمني  )5(

لقيته ـــــوَم  ي اهلل  ــد  ــب ــع ل ُخفوُق«.»وقـــلـــت  النهاِر  �صم�ص  من  حاَن  وقد 

ْيِن..«. ويف معجم البلدان: »...  ويف معجم البلدان، واحلما�صة ال�صجرية، واحلما�صة الب�رسية، والإ�صعاف:»..َخربِّ  

فاأنت �صديق«. وُخفوق ال�صم�ص: غيابها.

يف الزهرة، والأغاين، وجتريد الأغاين، والقت�صاب، واحللل يف �رسح اأبيات اجلمل، و�رسح نهج البالغة، والإ�صابة،   )6(

: »وهل اأنا اإْن..«؛ ويف العمدة، ومعجم الأدباء، واأ�صد الغابة، وِمَنح امِلَدح، والوايف 
ّ
وخزانة الأدب، ورواية امليمني
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الَّتي ــَرِة  ــْه ــبُ ــال ِب ــالَل  ــْح ــِم ال ــْرَحــَة  الــ�ــشَّ ــَقــى  �ــشَ ـــــٌم َوبـُــــــروُق)1)50.  ـــْرُح َدْجـــــٌن داِئ ــا الـــ�ـــشَّ ــه ِب

ـــُه ـــلُّ ـــُع يَ ــــــاٍم  ع ــــــلَّ  ُك راٍب  ـــــــَرَع  ـــــــاأَْج ِب ـــــوُق)2)51.  ــاِم َدُف ــم ــَغ ـــّرا�ـــصُ ال ــِث َع ــْي ــَغ ـــَن ال ِم

ـــٍك ـــاِل م ــــْرَحــــَة  �ــــشَ اأَنَّ  اإِلَّ  اهللُ  ــــــى  اأَب ــاِه تَــــــُروُق)3)52.  ــش ــ� ــِع ــــنــــاِن ال َعــَلــى ُكــــلِّ اأَْف

بالوفيات، والدرر اللوامع: »فهل اأنا اإْن«؛ ويف احلما�صة ال�صجرية، ومعجم البلدان، واحلما�صة الب�رسية: »ترايَن اإن« 

ي..«. ويف معجم البلدان )الأبطح(: »... على  ويف الإ�صعاف: »لأَيّن اإذا..«. ويف �صائر امل�صادر: ».. علَّْلت َنْف�صِ

ِْح..«. ويف العمدة، واحللل يف �رسح اأبيات اجلمل، ومعجم الأدباء، و�رسح نهج البالغة، وخزانة الأدب: »..  ال�رسَّ

..«؛ ويف احلما�صة الب�رسية: 
ّ
..«؛ ويف احلما�صة ال�صجرية، ومعجم البلدان )الأبطح(: ».. موجوداً علي

ّ
م�صدود علي

.»..
ّ
»م�صدوداً علي

حة عن  بال�رسَّ بارٌد؛ وكنى  ال�صماء، ظلُّها  الِع�صاه تطول يف  َْحة: �صجرٌة من �صجر  �َصَغْلُتُهم. وال�رسَّ ْحِبي:  وَعلَّْلت �صَ  

العمدة:  انظر  �صابه ذلك؛  والبي�صة واملهرة وما  وال�صاة  جرة  بال�صَّ املراأة  َيْكُنون عن  العرب، وهم  املراأة، على عادة 

فقال  َجَلَده،  اإِلَّ  بامراأٍة  اأحٌد  َب 
ِّ
ب ُي�صَ األَّ  ال�صعراء  اإىل  م  تقدَّ   اخلطاب  بَن   

َ
عمر اأّن  كثيٌة  م�صادُر  وذكرت   .530

البلدان  336/1، ومعجم  356، وال�صتيعاب   /4 انظر مثاًل الأغاين  املراأة؛  حة عن  بال�رسَّ ُمَكنِّيًا  الأبيات  حميد هذه 

)الأبطح(؛ واأقَدُم امل�صادر التي ذكرت ذلك هو الأغاين؛ واخَلرَبَ م�صكوٌك فيه من جهِة اأّن حميداً ذكر ا�صم املراأة التي 

ب بها يف اآخِر الق�صيدة، كما ذكرها يف عّدة اأبياٍت يف اأول الق�صيدة.
ّ
ب ُي�صَ

ْي  ٌث..«؛ ويف القت�صاب: ».. والأبرق الذي به ال�رسَّ
ْ
ح َغي يف الأغاين، والدرر اللوامع: »... والأبرق الذي به ال�رسَّ  )1(

ورواية  البلدان،  معجم  ويف  به..«؛  الذي  بالأجرع   ..« واحلما�صة الب�رسية:  ال�صجرية،  احلما�صة  ويف  ٌث..«؛ 
ْ
َغي

ٌث ُمْدِجٌن...«.
ْ
ْي َغي : ».. والأبطح الذي به ال�رسَّ

ّ
امليمني

ُنَها؛ وكل �صجر ل �صوك 
َ

ُط الأغ�صان َح�ص
ْ
ْح: �رسٌب من ال�صجر، طويل عظيٌم �َصب هرة: ما ات�صع من الأر�ص. وال�رسَّ

ُ
والب  

له: �رسح. وامِلحالل: التي ُيَحّل حتتها كثياً. والأبرق: املو�صع الغليظ فيه حجارٌة ورمٌل وطنٌي متلطة. والأجرع: 

بة املَْنِبت ل ُوُعوَثة فيها. والأبطح: َم�صيل املاء الوا�صع 
ّ
الكثيب الذي جانٌب منه رمٌل وجانٌب حجارة، والرملة الطي

ت من النَّواِة، واحَلْنَظُل.
ُ
ُْي: النَّخل الذي َيْنب ت فيه الأ�صجار. وال�رسَّ

ُ
ى َتْنب تكون فيه ُدقاق احَل�صَ

ُه على احَلْول...«. يف رواية امليمني: »باأْبَطَح..... مَيُدُّ  )2(

ا�ص الغمام: ال�صحاب ذو الرعد والربق.
َّ
ًة بعَد مرٍة. وَعر

َّ
وَيُعلُُّه: ي�صقيه مر  

يف الزهرة: ».. كّل اآفاق..« حتريف؛ ويف معجم البلدان: ».. كّل �رَسْحات..«.  )3(

َفَن؛  جمع  اأغ�صانها،  اأو:  ؛  الَفنِّ جمع  اأنواُعها،  الِع�صاه:  واأفنان  مالٍك.  َزوَج  اأو  مالٍك،  ابنَة  اأراَد  مالك:  و�رسحة   

والِع�صاُه: جمع الِع�صاَهِة، وهي ما َعُظم من ال�صجر وطال؛ وكل �صجر له �صوك: ِع�صاه، وكل �صجر ل �صوك له: 

ل. �رسح. وتروق: تعلو وَتْف�صُ

َيروُق  َراَق  والفعل  ُتْعِجب،  مبعنى:  »تروق«  وا  ف�رسَّ اأّنهم  وذلك  )على(،  زيادة  على جواز  البيت  بهذا  وُي�صت�صهد   

و�رسائر   ،70  :14 واملخ�ص�ص   ،250 القراآن:  م�صكل  تاأويل  مثاًل  انظر  ؛ 
ٍّ
جر اإىل حرف  يحتاج  ول  بنف�صه  ى  يتعدَّ

66؛ وقد ردَّ هذا ال�صت�صهاد املراديُّ وابُن ه�صام، لأنَّ راَقُه ال�صيُء، مبعنى اأعجبه، غُي ُمراٍد  عر لبن ع�صفور:  ال�صِّ

هاهنا، واملراد هو )تروق( مبعنى تعلو وُت�رْسِف؛ انظر اجَلنى الداين: 479، ومغني اللبيب 155/1؛ ويوؤكد ما ذهبا 

ْحة. اإليه البيتاِن التالياِن اإْذ يتحّدث فيهما عن طوِل ال�رسَّ
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ــاَل ــُع ــــاَل اأَْفــنــانُــهــا ال ـى ن ـْبــِت َحــتَـّ ــــَن الــنَـّ ِم ـــــــُروُق)1)53.  ـــٌل ثـــاِبـــٌت َوُع ـــشْ َوفـــي الـــمـــاِء اأَ�

ــا  ــَه ــوِل ُط َفـــــْوَق  َول  ــاً  ــش ــْر� َع ـــْت  ـــبَ َذَه ــا  ــم َف و�َشُحوُق)2)54.  ــٌة  ــشَّ ــ� َع اإِلَّ  ــْرِح  الــ�ــشَّ ِمـــَن 

حى بال�شُّ ــِف  ــْي ــشَّ ــ� ال ـــــُل  ُدخَّ فــيــهــا  َط  ــــــَورَّ تَ َوريـــــــُق)3)55.  َفـــْرُعـــهـــــــنَّ  ـــاٍت  لـَــبَـــ�ـــشَ ُذَرى 

ــا ــهـــ ــلِّ ـــــا بـَــــــْرَد ِظ ــــا َوي ــــاه ـــَب َريّ ـــي َفـــيـــا ِط ُوُدوُق)4)56.  ــهــاِر  ــنَّ ال ــْمــ�ــِص  �ــشَ ِمـــْن  حـــاَن  اإِذا 

ــٌف  ــائ ــِة، َخ ــَق ــي ــَخــل ــْكــ�ــُص ال ــهــا �ــشَ ــى ِظــلَّ ــَم َح �َشفيُق)5)57.  ــَن،  ــي ــف ــائ ــطَّ ال ـــــراُم  ُع عــلــيــهـــــا، 

تَ�ْشتَِطيُعُه  ــَحــى  الــ�ــشُّ ــــْرِد  بَ ـــْن  ِم ــلَّ  ــظِّ ال َفـــال   تَــــذوُق)6)58. 
ِّ
ــي ــــْرِد الــَعــ�ــشِ بَ ـــْن  ِم َء 

ْ
ول الـــَفـــي

ُت حتى طال اأفناَنها..«؛ ويف رواية امليمني: »نا النبُت حتى نال اأفناَنها..«.
ْ
يف الزهرة: »َعال النَّب  )1(

يف الأغاين، وجتريد الأغاين، واحللل يف �رسح اأبيات اجلمل، ومعجم البلدان )�رَسْحة(، واأ�صد الغابة، وِمَنح امِلَدح،   )2(

والوايف بالوفيات: ».... َوَما فوَق..«، ويف معجم البلدان )الأبطح(: »فما فوق..«.

ول. حوق: املُْفِرَطة الطُّ
َّ

ة: القليلة الأغ�صان والَوَرق. وال�ص والَع�صَّ  

ل، ورواية امليمني: ».. ذرى َهَدباٍت..«.
َ

ل�ص
َ

يف رواية امليمني: »َتَنّوَط فيها..«. ويف املُ�ص  )3(

�صات: جمع 
َ
ل: طائر �صغي اأغرب ي�صقط على روؤو�ص ال�صجر والنخل فيدخل بينها. واللَّب خَّ ط فيها: َوَقَع. والدُّ وتورَّ  

اأَْهَدَبْت  ؛ من قولهم:  ُن املَُتديلِّ َتَعلَّق. والَهَدباُت: جمع الَهَدَبِة، وهي الَغ�صْ ط:  ُقول. وَتَنوَّ
ُ
َبْقَلٌة من الب ة، وهي 

َ
�ص

َ
اللَّب

�َصَلْت من ِنْعَمِتها. َلْت وا�ْصرَتْ اأغ�صان ال�صجرة اإذا َتَهدَّ

البالغة:  نهج  �رسح  ويف  مائها..«؛  برد  ويا   ..« البلدان:  معجم  ويف  ن�صيمها..«،  وبرد   ..«  224/1 الزهرة  يف   )4(

224/1، ومعجم البلدان، و�رسح نهج البالغة، ورواية امليمني: ».. من حامي  ».. وبرد ظاللها..«. ويف الزهرة 

العمدة،  ويف  حتريف؛  »زروق«   :267/1 الزهرة  ويف  حتريف؛  طروق«   ..«  224/1 الزهرة  ويف  النهار..«. 

والدرر اللوامع: ».. �رسوُق«؛ ويف احلما�صة ال�صجرية، و�رسح نهج البالغة، واحلما�صة الب�رسيّة: ».. َوديق« حتريف.

ْت َوديقًة لأّنها 
َ
ي  ن�صف النهار ودنّو َحْمِي ال�صم�ص، و�ُصمِّ

ُّ
ُنّو، ومنه الَوديقة، وهي َحر وريَّاها: رائحتها. والُودوق: الدُّ  

َوَدَقْت اإىل كل �صيء؛ اأي: و�صلت اإليه.

يف الل�صان والتاج: ».. حائٌط عليها..«. ويف الزهرة، والعمدة، والإ�صعاف، والدرر اللوامع، ورواية امليمني: »..   )5(

َغراَم..«؛ ويف احلما�صة ال�صجرية: ».. ُعراَم..«.

يطوفون  الذين  �ٌص على  �رَسِ باأنه  ي�صفه  والقّوة؛  وال�رسا�صة،  الأذى،  والُعرام:  ُُه.  َع�رسِ اخُلُلق  ْعُب  �صَ اخلليقة:  و�صك�ص   

ِمها من اأٍب واأٍخ ونحوهما. وقوله: »ُعراُم الطائفني« �صفة لـ»�صك�ص 
َ
ر ِتِه عليها؛ يعني َزْوَجَها اأو ذا حَمْ بهم من َغْيَ

اَم الطائفني« و»َغراَم الطائفني« بفتح امليم، مفعول به ل�صم الفاعل »خائف«.
َ
اخلليقة«. و»ُعر

ه يف تهذيب اإ�صالح املنطق على رواية اأخرى للبيت، وهي:
ّ
نب  )6(

حى ال�صُّ ــِدُم  ــَت حَتْ حــني  منها  ــلَّ  ــظِّ اأَل ـــذوُقاأ  ت  
ِّ
بــالــعــ�ــصــي منها  ـــيَء  ـــَف ال اأِم 

ورواية  الب�رسية،  واحلما�صة  ال�صجرية،  احلما�صة  ويف  ُتطيُق«.   ... ِظلَّ »فال  املقتب�ص:  من  املخت�رس  القب�ص  نور  ويف   

ويف  «؛ 
ّ
الع�صي يف  منها  بال�صحى...  منها   ...« الزهرة:  ويف   ،»...

ّ
بالع�صي منها  حى...  بال�صّ منها   ..«  :

ّ
امليمني

، و�رسح 
ّ
اجللي�ص ال�صالح الكايف، وغريب احلديث للخطابي، والأزمنة والأمكنة، و�رسح ديوان احلما�صة للمرزوقي

تطيعه... نذوُق«، 
ْ

ديوان احلما�صة للتربيزي، وتهذيب اإ�صالح املنطق، واحلما�صة ال�صجرية، ومنح املدح: »... َن�ص
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اُدُه ـــــــوؤَ ــاٍق اأُ�ـــشـــيـــَب ُف ــت ــشْ ــ� ــــا َوْجــــــُد ُم َوم لَبيُق)1)59.  بــالــِعــنــاِق  ـــَهـــواٍت،  �ـــشَ ـــــي  اأَخ

ــٍة  ــْرَح ــشَ ـــلِّ � ـــــِدي عــلــى ِظ ـــْن َوْج َرفيُق)2)60.  بـــاأَْكـــثـَــَر ِم  
َّ
ــي ــَل َع ــَحــى،  اأَ�ــشْ ْذ  اإِ ــْرِح  الــ�ــشَّ ِمــَن 

ـــَرَة لَــــْم اأَُكــــْن ـــْي ـــَم ـــاٌل ِمــــْن ُع ـــش َولـَـــــْول ِو� لَُمطيُق)3)61.  اإِذاً  ـــــي  نِـّ اإِ ـــا  ـــهــــ ـــِرَم لأَ�ـــشْ

(52(

وفي التعليقات والنوادر )1: 265(:

ــِل َخـــريـــُق ــي ــل ــشَّ ــ� ــال ــــاِزَل ب ــــن ــــَم َعــــَفــــِت ال ــــروُق)4)1.  ـــــصٌ و�ــــشُ ـــــ� ـــــغـــــاِرٌب َوَرواِم َوَم

ــا ــَم ــِه ــْي ــَل ـــِتـــيَـــٍة يَــــعــــوُد َع َوِهـــــطـــــاُل اأَ�ـــشْ الَمْزُعوُق)5)2.  َوَعـــجـــاُجـــهـــا  َهـــبـَــواتـُــهـــا 

...«؛ ويف اجلامع لأحكام 
ِّ
ي ويف احُلَلل يف �رسح اأبيات اجلمل: »... ُم�صَتطيعه...«. ويف العمدة: ».. منها بالَع�صِ

القراآن 19: 180 ».. اأوقات الع�صاء..«؛ ويف ال�صحاح، ومعجم الأدباء: »... من بعد الع�صي...«.

والظّل: يكون من الغداة اإىل الزوال عند منت�صف النهار. والفيء: يكون ما بعد الزوال؛ وقال التربيزي: »يقول: ل   

ننال من خيها على حال من الأحوال. يقول: ل ن�صتظل بها يف ال�صحى، ول جنل�ص يف فيئها بالع�صي... والحتدام: 

 عند ال�صحى« تهذيب اإ�صالح املنطق: 677.
ّ
�صدة احلر

ه عليه الأ�صتاذ عبا�ص عبد القادر.
ّ
يف رواية امليمني: ».... بالعناق َن�صيُق« حتريٌف، ونب  )1(

وَلبيق: خرٌب ملبتداأ حمذوٍف، والتقدير: هو بالعناِق لبيٌق، واجُلْملة �صفٌة لـ: ُم�ْصتاق.  

ى..« حتريف؛ ويف الإ�صعاف: ».. اأو اأ�صحى..« حتريف؛ واأثبّت ال�صواب عن رواية  حَّ يف منتهى الطلب: ».. اأو �صَ  )2(

امليمني.

حة.  رفيٌق« خرٌب ملبتداأ حمذوف تقديره )هو( عائد اإىل ظّل ال�رسَّ
َّ
ها. و»علي

ُّ
ه حر

ُ
، يعني لل�صم�ص، في�صيب

ُ
واأ�صحى: اأظهر  

يف الإ�صعاف، ورواية اليمني: ».. َلَطليُق«.  )3(

ُفكاهٌة  فيها  الأبيات  »هذه   :61 البيت  و�صارحًا   61-58 الأبيات  على  معّلقًا  الطيب  اهلل  عبد  الدكتور  وقال   

اًل من هذه املحبوبة؛ دليُل ذلك اأنَّه  وَتخاُبٌث. وال�صاعر يف البيت: ولول...... اإلخ، يريد اأْن يزعمَ اأّنه قد نال َو�صْ

 اأنه م�صغوٌف بها، ولو كان ل َيَنْل 
ُ
اَرَم، ودليٌل اآخر  َو�صَ

َ
هجرها، والذي ل ينْل و�صاًل ل ي�صحُّ احلديث عنه باأنه َهَجر

 ُحِرَمه، وهذا معنى 
َّ
اًل ل يكن يف قلبه كلُّ هذا ال�صغِف وال�صوق؛ لأنَّ املرَء اإنا ي�صتاق اإىل ما كان عنده ُثم منها َو�صْ

بابة« املُر�صد اإىل  قوله: اإين اإذاً َلَطليُق، اأي لول �صابُق الو�صاِل وما تاله من َهْجٍر لكنُت امراأً طليقًا خايَل القلب من ال�صَّ

فهم اأ�صعار العرب و�صناعتها 889/3.

ليل: ا�صم واٍد؛ معجم البلدان )ال�صليل(. واخَلريق: الريح ال�صديدة الهبوب. والروام�ص: الرياح التي ُتثي الرتاب 
َّ

ال�ص  )4(

وق الرياح التي تاأتي منها. وَتْنُقله وتدفن الآثار. وال�رسوق: جمع ال�رسق؛ واأراد باملغارب وال�رسُّ

ورة. َف »مغارب« و»روام�ص« لل�رسَّ و�رسَ  

واملَْزعوق:  ار. 
َ
الُغب والَعجاج:  الغربة.  وهي  الهبوة،  جمع  وات: 

َ
والَهب الدائم.  املطر  وهو  الَهْطل،  جمع  الِهطال:   )5(

املُثار. وقال الأ�صتاذ عبا�ص عبد القادر: »وقوله: يعود عليهما، هو هكذا يف الأ�صل، وهو غي وا�صح؛ ولعلَّ الرواية: 

ة« ديوان حميد، بتحقيق امليمني: 
َ
وات والَعجاُج املزعوُق مثَل هذه الأ�ْصِتي

َ
َدِت الَهب َد ِمْثَلها، اأي َتَعوَّ وهطال اأ�صتيٍة َتَعوَّ
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وفي البيان والتبيين )3: 59(:

ـــــْن َربِّـــهـــا ــا ِم ــش ــ� ــَع ــــَزُع ال ــــتَ اَلْـــــيَـــــْوَم تُــــْن الِمْنطيُق)1)3.  ِلــ�ــشــاِنــِه   
َ
ـــي ـــْن ِث ــــوُك  ــــُل َويَ

• • •

(53(

:
)2(

في الإ�صعاف )87: اأ(

ــا ــِرَه ــاِع ــش ــ� َم ِفــــي  الـــَهـــدايـــا  َوَربِّ  ــــــي  اإِنِّ والنُّ�ُشُك)3)1.  النَّا�ِص  ـــُذوُر  نُ ى  تُْق�شَ ــُث  َوَحــْي

ـــِهـــاًل ـــتَ ـــْب ُم بــــــاَت  ـــٍب  ـــي ـــن ُم ُكــــــلِّ  َوَربِّ  يَتَِّرُك)4)2.  لَــْيــ�ــَص  ــاداً  ــه ــِت اْج ــاَب  ــِكــت ال يَــْتــُلــو 

ــــــداً اأَبَ اأَْولَـــْيـــتَـــِنـــي  ــــــِذي  الّ يُـــْنـــَكـــَرنَّ  َل  َهَلُكوا)5)3.  اإِْذ  ِك  ـــالَّ ـــُه ال ـــَع  َم اأَُعـــــدَّ  ــى  ــتَّ َح

ــْت ــنَ ــَع َظ اأُْظـــِعـــنَـــْت  ـــا  لَـــمَّ ـــَة  ـــالَف ـــِخ ال اإِنَّ  �َشَلُكوا)6)4.  الهـَدى  َغْيَر  اإِْذ  يَْثِرَب  ــِل  ْه اأَ َعــْن 

 يف 
ُ
اإىل »ِهطال اأ�صتية« فاأعاد �صمَي املَُثنَّى اإىل اجلمع، وله نظائر 113؛ وقد يكوُن ال�صمي يف قوله: عليِهما، عائداً 

ورة؛ انظر �رسائر ابن ع�صفور: 255. اأ�صعارهم، يفعلون ذلك لل�رسّ

يف جمال�ص ثعلب والل�صان والتاج )نطق(: »والنَّوُم ينتزع..« ت�صحيف؛ ويف �رسح ما يقع فيه الت�صحيف والتحريف،   )1(

ينَتِزُع..«  »واليوم  الع�صا:  كتاب  ويف  ت�صحيف؛  ي�صتلب..«  »والنوم  التحريف:  وحترير  الت�صحيف  وت�صحيح 

ت�صحيف.

 ل�صاِنه: اأي يعجز عن الكالم. وَربُّ ال�صيِء: �صاحبه. وقوله ُتْنَتَزع الع�صا من ربِّها، كناية 
َ

وامِلْنِطيق، البليغ. ويُلوك ِثْني  

عن ذهاب املال، لأّن �صاحَب الإبل ل ُيفارق ع�صاُه اإن كان معه اإبٌل؛ انظر البيان والتبيني 53/3 و59.

والوايف   ،341/5 دم�صق  تاريخ  انظر  َقَتَلَتُه؛  ويذكر   ، اَن  عفَّ بَن  عثماَن  الق�صيدة  هذه  يف  ثور  بن  حميد  َيرثي   )2(

بالوفيات 13: 193.

ى..«. يف رواية امليمني: »... وحيُث ُيْق�صَ  )3(

، ومن  ، وامل�صاعر: موا�صُع اأداِء منا�صِك احلجِّ
َ
والهدايا: جمع الهدية، وهي ما ُيهدى اإىل بيت اهلل احلرام من النََّعِم ِلُتْنَحر  

ك.
ُ

بيحة املُهداة اإىل بيت اهلل احلرام، والِعبادُة، وكّل حّق هلل تعاىل فهو ُن�ص ك: الذَّ
ُ

هذه املنا�صك تقدمي الَهْدي. والنُّ�ص

َتِهل: املُْجتهد يف الّدعاء املُخِل�ص فيه. واأراد بالكتاِب القراآَن 
ْ
املُنيب: الّتائب الذي اأناَب اإىل اهلل تعاىل، اأي تاَب. واملُب  )4(

الكرمَي.

ك اإذا هلكوا« �صهٌو من النا�صخ، ل  ... الَهْلَكى اإذا َهَلكوا«. ويف الإ�صعاف: »َمَع الُهالَّ نَّ َ
يف رواية امليمني: »ل اأُْنِكر  )5(

ي�صتقيم معه الوزن.

.  من الآلِء، وهي النَِّعمُ
َّ
واأوليَتني: اأنعمَت علي  

يف تاريخ دم�صق، وتهذيب تاريخ دم�صق، والوايف بالوفيات: ».. من اأهِل..«.  )6(

ه. وَظَعَن: ذهَب و�صاَر؛ واأَْظَعَنه اهلل: اأذهبه و�َصيَّ  
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وفي تاريخ دم�صق )5: 341(:

ــْم َوَواِرِثـــهـــــــا ــُه ــْن ْهــِلــهــا ِم ــــى اأَ ـــاَرْت اإِل �ـــش انْتََهُكوا)1)5.  ــا  َم ُعــْثــمــاَن  فــي  اهللُ  َراأى  ــا  لَــمَّ

ـــيـَــًة ـــاِفـــِكـــي َدِمــــــِه ُظـــْلـــمـــاً َوَمـــْعـــ�ـــشِ الـــ�ـــشَّ �َشَفُكوا)2)6.  َغيِّهْم  ــْن  ِم ـــُدوا-  ُه -َل  َدٍم  اأيَّ 

ـــٍة ـــُرَم ـــْح َوَم َحــــقٍّ  ــِر ذي  ــْت ــشِ � َوالـــَهـــاِتـــِكـــي  َهتَُكوا)3)7.  ــْم  ــِه ــاِع ــي ــشْ اأَ� ــى  ــَل َع ــٍر  ــْت �ــشِ ــــاأَيَّ  َف

ـــِه ِب ــــــزاُل  يَ َل  َقـــْتـــٍل  بـــــاِب  ـــحـــي  ـــاِت ـــَف َوال َوُمعتََرُك)4)8.  ـــٍر  َدهــــ اإِلــــى  ِبــَقــْتــٍل  ـــٌل  ـــْت َق

ِبهـا مـــاِء  الـــدِّ ــُح  ــشْ ــ� نَ ــٌة  ــشَ ــ� ــاِب ع ـــُل  ـــَخـــْي َوال َكُك)5)9.  ال�شِّ اأَبْطاِلها  َعلى  ْرَوى،  اأَ ــَن  ابْ تَْنَعى 

ـــاِبـــَغـــٍة ــــِديٍّ و�ـــشَ ــــْن بْـــيَـــ�ـــصَ ِه ِمـــــْن ُكـــــلِّ اأَ ُحبُُك)6)10.  نَ�ْشِجها  ِمــْن  لَها  الــبَــنــاَن  تَْغ�َشى 

ــِرِه ــشَ ــ� ــْح ــَم ـــٌر ِب ـــُم َحـــ�ـــشْ ـــُه ـــــاَل ُجـــلَّ ــــْد نَ َق َفتَُكوا)7)11.  ــا  ــم ِب ـــٌك  ـــْت َف ـاَكــُهــْم  ُفــتَـّ ـــــاَل  َون

ـــِه ـــَن ِب ـــْي ـــَف ـــتَ ـــشْ ـــوٌن َوا� ـــي ــــــذاَك ُع ْت ِب ــــــرَّ َق َرُك)8)12.  ـــــــدَّ ـــِر ال ـــاِئ ـــرُّ ِبـــَعـــْيـــِن الـــثّ ـــَق ـــــْد يَ َوَق

 واأ�صحابه الع�رسة: »... َواأَْوَرَثها..«.
ّ
ب النبي

َ
يف اجلوهرة يف َن�ص  )1(

َمة: تناَولوها مبا ل َيِحّل.
ْ
وانتهكوا احُلر  

يف الوايف بالوفيات: »... واأيَّ دٍم..« الواو زيادة ل ي�صتقيم معها الوزن.  )2(

هم« بقوله: »ل ُهُدوا« اأو بقوله: »�صفكوا«، وتكون 
ِّ
و�صفكوا َدَمه: اأراقوه. ويجوز تعليق اجلار واملجرور »من َغي  

ة اإذا ُعلَِّقا بـ »�صفكوا«.
ّ
»ِمْن« تعليلي

يف تاريخ دم�صق: »... فاأّي �رَسٍّ..« حتريف وا�صح.  )3(

جل واأن�صاُره.
َّ
َمة: ما ل يحّل انتهاُكه. والأ�صياع: اأَْتباُع الر

ُ
: َجَذَبُه َفَقَطَعُه من مو�صعه. واملَْحر رْتَ ِّ

وَهَتَك ال�ص  

يف رواية امليمني: »... باِب ُقْفٍل...« حتريف؛ ويف الوايف بالوفيات: ».. باب ِقيٍل..« ت�صحيف.  )4(

ُعه. واملُْعرَتَك: القتال، وَمْو�صِ  

يف غريب احلديث  للخطابي: »على فر�صانها..«.  )5(

�َص منها.  �صَّ َ
ُح الدماء: ما َتر ْت. وَن�صْ

َ
ب ت وجوُهها وقطَّ ت عن اأ�صنانها، والتي تغيَّ اخليل العاب�صة: الكاحلة التي ك�رسَّ  

ْيٍز، وانظر 
َ
ُه اأَْرَوى بنت ُكر مُّ

ة، وهي ال�صالح. وابُن اأروى: عثمان بن عفان ر�صي اهلل عنه، واأُ كَّ َكك: جمع ال�صِّ وال�صِّ

جمهرة اأن�صاب العرب: 74.

رائق  الطَّ ك: 
ُ
واحُلب اأطراف الأ�صابع.  ي  ُتَغطِّ نان: 

َ
الب ى  وَتْغ�صَ الف�صفا�صة.  الدرع  وال�صابغة:  ال�صيف.  الأبي�ص:   )6(

واخُلُطوط؛ َجْمُع احَلِبيَكة.

ييُق. وقوله: مبح�رسه، يعني ب�صبب حُما�رستهم اإيّاه يف بيته.  والتَّ�صْ
ُ

�ص
ْ
ُ: احَلب ُجلُّ القوم: معظُمُهم. واحَل�رسْ  )7(

..« ت�صحيف وا�صح.
ُّ
يف تاريخ دم�صق: »...... وقد َتَقر  )8(

اللَّحاق؛ يعني الأخذ  َرك:  الثاأر. والدَّ اإليه، وانقطع بكاوؤها. والثائر: طالب  َفًة  وِّ ُمَت�صَ العنُي: راأت ما كانت  ِت 
َّ
وَقر  

بالثَّاأِر.
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ـــــــوٍن َفـــاْقـــتـُــ�ـــشـــيـــَن ِبـــِه ـــــلَّ ُدي ـــــــاَن ِح َوك الَمِعُك)1)13.  الــمــاِطــُل  ــَم  ــري ــَغ ال ي  ــوِّ ــَل يُ َوَقــــْد 

ــٌة ــَظ ــْوِع ـــاِن َم ـــغ ـــْم ِلـــــَذِوي الأَ�ـــشْ ـــُك ــي َذِل ف ِفُكوا)2)14.  اأُ َطــاَعــٍة  اأَْو  ُهــًدى  ــْن  َع َمْع�َشٌر  اإِْن 

وفي معجم ما ا�صتعجم )البرك(:

ِلــتَــْقــِذَفــهـــــْم اأَْر�ـــــصٌ  ِبــِهــْم  ــْت  ــطــالَ ــتَ ــشْ ا� اأَِم  البََرُك)3)15.  ــُم  ــْدُعــوهـــ يَ اأَْو  الــُمــَويْــِزِج  اإِلـَـــى 

:)243 :1( 
ّ
وفي غريب الحديث  للخّطابي

ـــُه ـــتَ ْحـــمـــُن اأُمَّ ـــــِذي اْخــــتــــاَرُه الـــرَّ ــــــَت الَّ اأَنْ ُك)4)16.  َح�شِ ــُه  ــبُ ــْل َق ـــْن  َم ــى  ــَل َع ــٌظ  ــْي َغ ــــذاَك  َف

• • •

(54(

:
)5(

في تاريخ دم�صق )5: 341(

يف رواية امليمني: ».. ُجلَّ ُدُيوٍن..« ت�صحيف.  )1(

ّله. وُيَلّوي:  ْيِن« مبعنى حَمِ ّله: اأََجُله وُوُجوُبه؛ ول َيِرْد يف الل�صان والقامو�ص »ِحّل الدَّ ْيُن ُحلوًل: َوَجَب، وحَمِ وَحلَّ الدَّ  

مُياِطل. والغرمي: الّدائن، وُيطلق اأي�صًا علىاملَِدين. واملَِعُك: املَُطول.

يف تاريخ دم�صق: ».. الأظغان..« حتريف. ويف الزاهر: »... لذوي الألباب..«.  )2(

ٍ وَفتٍك. فوا. وقوله: »ذلكم« اإ�صارة اإىل ما نالهم من َح�رسْ ِ واأُِفُكوا: �رسُ  

ك الِغَماد، َبَلٌد 
ْ
 اإىل بعيٍد. واملَُوْيزج: مو�صٌع؛ معجم ما ا�صتعجم )املَُوْيِزج(. والرَبَك: مو�صع؛ وِبر

َ
ْنُظر

َ
َد ِلي ا�صتطال: متدَّ  )3(

ك(.
ْ
ك الِغماد( و)ِبر

ْ
ك( ومعجم البلدان )ِبر

َ
ك( و)َبر

ْ
يف اأق�صى اليمن، وانظر معجم ما ا�صتعجم )ِبر

} ]الأعراف 155/7[؛  َته: يريد اختاره من اأّمته، كما قال تعاىل: { مَّ
اختاَرُه الرحمُن اأُ  )4(

َب. ٌك: َغ�صِ ، فهو َح�صِ
َّ
َك َعَلي اأي: من قوِمِه. وَح�صِ

اعتمدُت يف حتقيق الأبيات على �صورِة مطوطِة الظاهرية )دم�صق( من تاريخ دم�صق، وعلى اإ�صارات الدكتور �صاكر   )5(

 مطوطة الأزهر )القاهرة(، ومطوطة اأحمد الّثالث )ا�صطنبول(، وذلك 
ْ
الفحام ومقابلته لهذه الّن�صخة على �صورَتي

يف حتقيقه ترجمَة حميد بن ثور يف جملة جممع الّلغة العربية بدم�صق: جملد 64، عدد 2، �ص188.

َدَنا عبُد الرحمن  وقال ابن ع�صاكر: »قراأَت بخّط ر�صاأ بن نظيف … اأن�صدنا اأبو بكر حمّمد بن احل�صن بن دريد، اأَْن�صَ  

عن عّمه حلميد بن ثور - قال اأبو حامت: لي�صت هذه الكلمة يف �صعر حميد -: )الأبيات(« تاريخ دم�صق )مطوطة 

 
َ

، واأبو حامت هو ال�صج�صتايّن، وكلمُتُه ل تعني َنفي
ّ
حمن املذكور هو ابُن اأخي الأ�صمعي

ّ
دم�صق( 341/5، وعبد الر

 واأ�صار اإىل اأّن الأ�صمعي ل يروه 
ّ
ه رمّبا روى �صعراً حلميد عن الأ�صمعي

َ
ن�صبة الق�صيدة اإىل حميد، لأّن اأبا حامت نف�ص

الُهَذيّل  ْخٍر  �صَ لأبي  ق�صيدًة   )961-959( الُهَذليني  ديوان  وقراأت يف   .133/1 القايل  اأمايل  انظر  �صعر حميد؛  يف 

ت�صِبُه يف معانيها ق�صيدَة حميد هذه.
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ــنًــى اِقـــ�ـــشـــاِت اإِلـــــى ِم ـــــَربِّ الـــرَّ َحـــَلـــْفـــُت ِب الَحْبِل)1)1.  ــى  ــَل َع ــَن  ــفــي ــَواِق ال َوَربِّ  َزفــيــفــاً 

ـــِه ِب ــــْت  ــــِدلَ ُع َومــــا  ـــا  ـــيَ نْ ـــدُّ ال ِلــــَي  انَّ  لَــــَو  ُجْمِل)2)2.  ــَوى  �ــشِ اأَرْدُت  ما  ِلَغْيري  ــٌل  ــْم َوُج

ــِل ــْم ُج َعـــَلـــى  ـــمُّ  ـــِل تُ ْم  اأَ ـــاًل  ـــْم ُج ـــُر  ـــُج ـــْه اأَتَ ِل)3)3.  الَو�شْ ــُة  ــاِذبَ ج ــِق  يْ ــرَّ ال َعــيُــوف  ــٌل  ــْم َوُج

عالََجْت ــْمــطــاَء  �ــشَ َوْجـــُد  ــُجــْمــٍل  ِب َفـــَوْجـــِدي   .4(4( الُقلِّ ــــَرِر  ِم على  ـــاً  ـــان اأَزم الــَعــْيــ�ــِص  ـــَن  ِم

ــٍة ــشَ ــ� ــــاًة بـــــاأَبْـــــرِح عــي ــــنَّ ــــَع ـــْت ُم ـــشَ ـــا� ـــع َف الهـْزِل)5)5.  ِمـــَن  ــوَت  ــُم تَ اأَلَّ  ــنــاً  َحــ�ــشَ ـــَرى  تَ

َجــــْت ــا َفــــتـَـــَزوَّ ـــ ــه ــهـــا بَـــْعـــاًل لَ ــى َربُـّ َقــ�ــشَ بَْعِل)6)6.  ـــْن  ِم ـــُل  ـــوؤَمِّ تُ ــْت  ــانَ ك ـــا  وَم َحــلــيــاًل، 

ْت  انَْق�شَ اإِذا  َحــتَّــى  الــَحــْمــِل  �ُشهوُر  ْت  ــدَّ ــَع َف َوْغِل)7)7.  َول  ــــيٍء  َدِن ل  ِبـــِخـــْرٍق  َوجـــــاَءْت 

لَهـا واْجــتَــَمــَعــْت  ــُل  ــْي ــَخ ال اإِلـَــْيـــَهـــا  َفـــَهـــفَّ  ِل)8)8.  الَف�شْ ـــى  لَ اإِ اِمحيَن  الطَّ الــُعــفــاِة  ُعــيــوُن 

يف تاريخ دم�صق )ن�صختي دم�صق وا�صطنبول(، وتهذيب تاريخ دم�صق، والإ�صعاف، ورواية امليمني: »رفيقًا … على   )1(

واب عن تاريخ دم�صق )ن�صخة القاهرة(. اجلبل« ت�صحيف؛ وال�صّ

)منى(.  ا�صتعجم  ما  معجم  معروٌف،  مبّكة  جبٌل   :
ً
ومنى �صيها.  يف  ت�رسع  اأي  ترق�ص،  الّتي  الإبل  اق�صات: 

ّ
والر  

ل عرفة.
َ
ُل: ا�صم َجب

ْ
 مع َتقارُب اخلطو. واحَلب

ّ
فيف: الإِ�رساع يف امل�صي والزَّ

ورة. وى...«. و�صّهل همزة »اأّن« لل�رسّ يف الإ�صعاف: »... ما َتِبْعُت �صِ  )2(

واب عن تهذيب تاريخ دم�صق. واألّ  وف …« ت�صحيف، واأثبّت ال�صَّ
ُ
يف مطوطات تاريخ دم�صق الّثالث: »… َغي  )3(

يق، وهو الباطل.
َّ
ُه الر

َ
ْيق: َتْكر

َّ
وُف الر

ُ
ًا، وَنَزَل عليه. وَعي

ّ
به وعليه: زاره ِغب

يف مطوطات تاريخ دم�صق الّثالث: »… القتل« حتريف، واأثبت ال�صواب عن تهذيب تاريخ دم�صق.  )4(

ة والقّوة. دَّ ة: ال�صِّ
َّ
ة، وامِلر

َّ
ُر الُقّل: َجْمُع امِلر

َ
ّد الُكرْث. وِمر مطاء: العجوز التي �صاَبت. والُقّل: ِقلَّة املال، �صِ وال�صَّ  

: »… َمَعاَفاة باأْنَزح« حتريف. 
ّ
يف تاريخ دم�صق )ن�صَخْتي دم�صق وا�صطنبول(، وتهذيب تاريخ دم�صق، ورواية امليمني  )5(

ِح…« وقوله »معافاًة« حتريف، واأثبّت ال�صواب عن اأمثال اأبي 
َ
ويف تاريخ دم�صق )ن�صخة القاهرة(: »… ُمَعافاًة باأَْتر

عكرمة.

ْح، وهو الَفقر. ؛ اأو ِمَن الرتَّ
ُّ
َح، وهو الَهم ُقها. واأترح عي�صة: ِمن الرتَّ

َ
ي ٍة واأَ�صْ ٍة: اأَ�َصدُّ عي�صَ ُح ِعي�صَ

َ
واملَُعنَّاة: املُْجَهَدة. واأَْبر  

َتِمل »ما« َوْجَهنِي: اأن تكون نافيًة، اأي: اإنَّها تزّوجت  ل ِمن َبْعل« حَتْ وج. وقوله: »وما كانت ُتوؤَمِّ ْعل واحلليل: الزَّ
َ
الب  )6(

له منه، وهو  ى َلَها ربُّها زوجًا وما ُتوؤَمِّ ًة معطوفًة على قوله: »بعاًل«، اأي: َق�صَ
ّ
واج، واأْن تكوَن مو�صولي بعد ياأ�ص من الزَّ

الَوَلد.

َوَجَواب  الأ�صياء.  يف  املق�رسّ  اقط 
َّ

ال�ص النَّْذل  عيف  ال�صَّ والَوْغل:   .
ّ
خي

َّ
وال�ص اخلليقة،  الكرمي  ُن 

َ
احَل�ص الَفَتى  ق: 

ْ
اخِلر  )7(

ال�رّسط: »اإذا انق�صت« هو قوله: »اإذا راكٌب …« يف البيت التا�صع.

ْت  يف تاريخ دم�صق )ن�صخة ا�صطنبول(: »َفَهبَّ اإليها اخلي …« ويف تاريخ دم�صق )ن�صخة القاهرة(: »اخلي«. وَهفَّ  )8(

ُده: العايف.
َ
يوف؛ وُمفر ل، وال�صُّ زق والَف�صْ

ِّ
و الر

ُ
اإليها اخليُل: اأ�رسعت. والُعَفاة: َطاِلب
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ـــٌة ـــِريَّ ـــمَّ ـــشِ � بــــِه  ـــِوي  ــــ ـــه تَ راِكـــــــٌب  اإِذا  �َشْكِل)1)9.  َوِمـــْن  ــا�ــٍص  ن اأُ ــْن  ِم ــواُهــْم  �ــشِ َغــريــٌب 

ــٍع ــنَّ ــَق ـــُدوا ِبــــاأَلْــــَفــــْي ُم ـــي ـــاَل لـَـــُهــــْم: ك ـــق َف ـــــْزِل)2)10.  ُع َول  ــاٍف  ــع ــشِ � ل  ِطــــواٍل  ِعــظــاٍم 

ــوا ــُم ــَل ــشْ ــــم ثـُـــمَّ اأَ� ــــَرُه ــوا َطــبــيــقــاً اأَْم ــكُّ ــشَ ــ� َف َوالِفْعِل)3)11.  الــَجــمــاَعــِة  ــــَر  اأَْم ــِنــهــا  ابْ ــفِّ  ــَك ِب

ــَي اأَْمــــَرُكــــْم ــون ــم ــتُ ــْل ــمَّ َوَقـــــــاَل لـَـــُهــــْم: َح َخـــــْذِل)4)12.  َول  ــِتــراٍك  ل�ــشْ ــي  ــوِن ــُرك ــْت تَ َفـــال 

ــَوى  ــتَ ِة الــَحــْرِب وا�ــشْ ــي ِبـــزَّ ــَمــى ِف ــا اْكــتَ َفــَلــمَّ َعْبِل)5)13.  ــٍل  ــبَ نَ ــَرا  ــَق ال ــْيــحــاِن  �ــشَ ــِر  ــْه َظ ــى  ــَل َع

ـــوا ب ـــرَّ ــــواَء َوَج ــــاُروا َفــــاأْعــــَطــــْوُه الــــلِّ ــــش َو� ُمْبِل)6)14.  ــُه  ــتُ ــبَ ــي ــق ن ـــوٍن  ـــُم ـــْي َم ـــمـــاِئـــَل  �ـــشَ

ـــًة ـــى لَـــــَوى ُمـــْرَجـــِحـــنَّ ـــتَّ َفـــ�ـــشـــاَر ِبـــِهـــْم َح الَقْتِل)7)15.  ــَة  ــاِدَق �ــش ــْحــراُء  الــ�ــشَّ ِبــهــا  تَ�شيُق 

ــــاَن تَـــَطـــاُرٌد ـــاِن ك ـــفَّ ـــتَـــَقـــى الـــ�ـــشَّ ــا الْ َفــَلــمَّ نُْجِل)8)16.  ــٍة  ــوَف ــُط ــْع َم اأَْفــــــواُه  ِبـــِه  ـــٌن  ـــْع َوَط

َهـــزيـــَمـــٌة داَرْت  ـــــمَّ  ثُ َطــــويــــاًل  ـــاراً  ــــ ـــه نَ َخْذِل)9)17.  َول  ْعٍف  �شَ ــِر  ــْي َغ ــْن  ِم باأَ�شحاِبِه 

ـــُل ُمـــــْدِبـــــَرٌة ِبــهـــــْم ـــْي ـــَخ ــْم َوال ـــ ــه ـــاَل لَ ـــق َف َكالُقْبِل:)10)18.  ــوَن  ــاُف ــخ يَ ــا  ــمَّ ِم ــْم  ـــ ــه ــنُ ــيُ ْع
َواأَ

ِريَّة: الّناقة ال�رّسيعة. مَّ ال�صِّ  )1(

الح. والُعْزل: جمع الأعزل، وهو اّلذي ل �صالح معه.
ّ

ِكيُدوا: َحاِربوا، واحتاُلوا. واملَُقنَّع: املَُتَغّطي بال�ص  )2(

ًا.
ّ
ُهم: �َصّكوا فيه. وَطبيقًا: َمِلي

َ
وا اأَْمر «. و�َصكُّ

ْ
َلُهم �صْ

: »… َطبيقًا اأَ
ّ
يف رواية امليمني  )3(

يف تاريخ دم�صق )ن�صخة دم�صق(، »… ول َخْزِل« حتريف.  وال�ْصرِتاُك: الْلِتبا�ص يف الأمر، والرتباك.  )4(

ِل«. 
ْ
ِب … َعِتٍد َعب

ْ
ِة احَلر كَّ : »فلّما اْكَتَنى …«؛ ويف �رسح �صقط الّزند للتربيزي: »َفَلّما ا�ْصَتَكى يف �صِ

ّ
يف رواية امليمني  )5(

ويف مطوطات تاريخ دم�صق الثَّالث: »�صيخان …« ت�صحيف، واأثبّت ال�صواَب عن �رسح �صقط الّزند.

ل: النَّبيل، 
َ
هر. والنَّب حاُن الَقرا: َطويل الظَّ

ْ
ة احلرب: �صالُحُه كالّدرع والبي�صة ونحوهما. و�َصي . وِبزَّ واْكَتَمى: ا�ْصَترَتَ  

خم. ُل: ال�صَّ
ْ
ن الّنجيب. والَعب

َ
وهو احَل�ص

وكة، وهي  واكتنى: ا�صترت. وا�صتكى: اأراَد ا�ْصَتاك، فَقَلَب؛ انظر �رسح �صقط الّزند للّتربيزّي: 65؛ وا�صتاك، َلِب�ص ال�صَّ  

ديد التَّام اخَلْلق. �ُص ال�صَّ
َ
الح اأي�صًا. والَعَتد، بفتح التاء وك�رسها: الَفر

ِّ
ة: ال�ص كَّ الح. وال�صِّ

ِّ
ال�ص

: »… ِمثِلي« ت�صحيف.
ّ
يف تهذيب تاريخ دم�صق، ورواية امليمني  )6(

الِء يف احلرب.
َ
ن الب

َ
لي: اأي َح�ص

ْ
وَميموُن النَّقيبة: حممود املَْخرَب. واملُب  

َجِحنَّة: الكتيبة الثَّقيلة.
ْ
يف تاريخ دم�صق )ن�صخة دم�صق(: »… حتَّى لو …« �صهو من النا�صخ. واملُر  )7(

 ا�صطنبول والقاهرة(: »… معبوطة …«.
ْ
يف تاريخ دم�صق )ن�صَختي  )8(

عن. والنُّْجل: جمع النَّجالء،  ه وَلَواه بعد الطَّ وقوله: اأفواُه معطوفة؛ اأي اأفواه َطَعَناٍت َمْعطوَفٍة، قد َعَطَف الفار�ُص ُرحْمَ  

ة. َء: �َصقَّ
ْ
ي ط ال�صَّ

َ
وهي الوا�صعة. واملَْعبوطة: امل�صقوقة؛ َعب

دارت بهم الهزمية: نزلت بهم.  )9(

واب عن تهذيب تاريخ دم�صق. يف مطوطات تاريخ دم�صق الثَّالث: »…كالفتل« ت�صحيف، واأثبّت ال�صَّ  )10(

ف اأنِفه؛ والعني القبالء 
َ
ها ينظر اإىل َطر

َ
اَلء، وهي العني التي اأقبل �صواُدها على الأنف، فكاأنَّ �صاحب

ْ
ل: جمع الَقب

ْ
والُقب  
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ـــْم ــمــي ِذمـــاَرُك ــاأَْح ــشَ ــــي � ــْم اإِنِّ ــُك ــِل ــشْ ــى ِر� ــَل َع ِمْثِلي)1)19.  َفــتـًـى  اإِلَّ  الأَحــ�ــشــاَب  يَْمنُع  َوَهـــل 

ــْم  ــُه ــَف ــْل ـــُف َخ ـــِط ـــْع ــْم َويَ ــِه ــي ــِم ــْح َفــبَــْيــنــاُه يَ ْجِل)2)20.  والرَّ ــصِ  ــواِر� ــَف ال ـــْوراِت  ـــَع ِب بَ�شيٌر 

ـــــــُه اُن يَــــْعــــَلــــُم اأَنَّ ـــــــــرَّ ــــٌر َح ــــاِئ هـــــــــَوى ث النَّْبِل)3)21.  ــَقــِطــُع  ــْن ُم الـــَقـــْوُم  ــــواَرى  تَ مــا  اإِذا 

ــٍة ــنَ ــْع ــِه َغـــْيـــَر َط ــشِ ــ� ــْف ــْع ِمـــْن نَ ــِط ــتَ ــ�ــشْ َفـــَلـــْم يَ الَوْغِل)4)22.  نــاِفــَذِة  الــَجــْوِف  ُلوِع  �شُ في  �ُشًوى 

ْت َخـــْيـــُلـــُه يَـــْنـــُدبُـــونَـــُه ــــرَّ َوَكـــــــــرَّ ــــَخ َف ـــِد َوالأَْهــــــِل)5)23.  ـــاِع ــراً فــي الأَب ــْي ــوَن َخ ــنُ ــْث َويُ

ـــَمـــَع هــاِتــٌف ـــَحـــيِّ اأَ�ـــشْ ـــْل ـــا َدنَـــــــْوا ِل َفـــَلـــمَّ َرْحِل)6)24.  َعَلى   
َ
َوْهـــي النِّ�ْشواِن  َغْفَلِة  َعَلى 

نَْف�َشها ِلـــتـَــْذبـَــَح  الــُمــو�ــشــى  ــــى  ل اإِ ــْت  ــاَم ــق َف َوالثُّْكِل)7)25.  ـــِة  زيَّ الـــرَّ ــُك  ــشْ َو� ــا  ــهـــ ــَل ــَج َواأَْع

ـــدا ــــاهــــا َكـــمـــا بَ ـــى اأَت ـــتَّ ــــْت َح ــــِرَح َفـــمـــا بَ َجـــــْزِل)8)26.  ــٍق  ــُل ُخ ِذي  تَــْكــلــيــُم  ــا  ـــ ــه ــَع َوراَج

ــي  ــِت ــْرَح ــَك َوَف ــي ــــُد ِت ــٍل َوْج ــْم ــُج ـــِدي ِب ـــَوْج َف َقْبِلي)9)27.  ــْت  ــِرَح َف ِبابِْنها  َقــْد  َكما  ِبــُجــْمــٍل 

• • •

مثل احَلْولء.

مار: ما يجب حفُظه وحمايُته. وا على اأنف�صكم. والذِّ على ِر�ْصِلكم: على َمْهِلكم، اأي: ارجعوا ِبِرفٍق ول َتْخ�صَ  )1(

 .
ّ
املَيمني واب عن رواية  ال�صّ حِل« باحلاء املهلة، ت�صحيف، واأثبّت 

َّ
الثالث: »… والر يف مطوطات تاريخ دم�صق   )2(

ْجُل: الذي لي�ص له داّبة يركبها.
َّ
 على عدّوه. والر

ّ
وعطف: حمل وكر

يف تاريخ دم�صق )ن�صخة دم�صق(: »… وهو …« �صهو من الّنا�صخ.  )3(

اُن: 
َّ
واحَلر ثاأره.  ُيْدِرَك  حّتى  �ْصيٍء  على  ُيبقي  ل  الذي  الّثاأر  طالب  والّثائر:  الُعقاب.  ينَق�صُّ  كما  انق�ّص،  وهوى:   

مي يف قوله: »اأّنه« عائٌد اإىل ولد املراأة َحامي الَقوم. ان اإىل دِم عدّوه. وال�صّ
ّ
ان، يعني َحر الَعْط�صَ

ل: ذهب وبالغ. ِء، وتَوغَّ
ْ
ي ُخول؛ َوَغَل يف ال�صَّ طعنٌة �ُصًوى: م�صَتِوَية. والَوْغل: الدُّ  )4(

َد حما�صَنه. ت خيُله يندبوَنه؛ لأنَّهم َظنُّوا اأّنه ُقِتل؛ وَنَدَب امليَت: َبكاه، وعدَّ
ّ
: �صقط. وكر

َّ
َخر  )5(

ّمه. وقوله: َعَلى َغْفَلة الّن�صوان؛ اأي: على َغْفَلِتهّن عنها  اأ َمْقَتِلهـ  كما ظّنواـ  ف�صمَعْت اأُ
َ
قوله: اأَ�ْصَمع هاِتٌف، اأي َتَكلَّم بَنب  )6(

وؤال عن َذويها.
ُّ

وان�صَغاِل كّل واحدة بال�ص

زيّة: املُ�صيبة. والثُّْكُل: ِفْقَداُن املراأَِة َوَلَدها.
َّ
زيَّة: �رُسَْعُتها؛ والر َّ

َو�ْصُك الر  )7(

ها عّما هّمْت به من َقْتل نف�صها. واجَلْزل: الكرمي، والعاقل  ما برحْت: اأَي ل َتَزْل عن مكاِنها. وقوله: راَجَعها، اأي: ردَّ  )8(

مٌي عائٌد اإىل َوَلِدها. اأي. والفاعل يف قوله: اأتاها، �صَ
ّ
الأ�صيل الر

ِتيَك: ِتْلك.  )9(
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(55(

ر�صان والُعرجان والُعميان والُحولن )200(:
ُ
في الب

َمـــِطـــيَّـــِتـــي اأَُردَّ  اأَلَّ  َحـــــَزنـــــاً  َكــــَفــــى  اأَْهِلي)1)1.  ــى  اإل ُم�ْشتََزاٍد   .....  .....  .....

داِمـــ�ـــصٌ ـــُل  ـــْي ـــلَّ َوال ــــْوَم  ــــَق ال اأَُدلَّ  َواأَلَّ  الَمْحِل)2)2.  الغاِئِط  في  باللَّْيِل  َوى  ال�شُّ ِفجاَج 

ـــَرى ـــــْد يُ ي َوَق ـــرِّ ـــي الأَْعــــــــداُء �ـــشَ ـــِق ـــتَّ َوليَ اأُْحِلي)3)3.  َول  ـــــرُّ  اأُِم َل  ـــواِدي  ـــشَ � َمــكــاُن 

ـــَي قـــاِعـــداً ـــاِئ ـــب ـــِت ــي َواْح ــالِح ــشِ َوَطــــْرحــــي � نَْعِلي)4)4.  َول  �ِشراِكي  يَْبَلى  ل  البَْيِت  ــَدى  لَ

ــًة ــاَف ــخ ــعــيــَف َم ــ�ــشَّ َواإِيــ�ــشــابَــتــي اأَْهــــِلــــي ال ِمْثِلي)5)5.  َعـــْن  ــُن  ــَحــوا�ــشِ ال قـــاَم  َومـــا   
َّ
ــي ــَل َع

ا ِبالَع�شَ ْجـــَل  والـــرِّ ــِل  ْج ــرِّ ــال ب الَع�شا  اأُِعـــيـــُن  ِرْجِلي)6)6.  َوَل 
َ
َع�شاي  ِمْثَلي  ــْت  لَ ــدَّ َع َفــَمــا 

وفي الل�صان )هل�ص(:

ـــه ـــنَ ـــْي ـــُر بـَــْيـــنـــي َوبَ ـــْت ـــ�ـــشِّ ـــًة، وال ـــ�ـــشَ ـــهـــالَ ُم ْحِل)7)7.  بال�شَّ َجـــاَز  الَقَطا  َكتَْكحيِل  ـــداراً  ِب

 الق�صيي فقال 
ّ
ْي بن عطي هكذا ورد البيت ناق�صًا يف الرُبْ�صان والعرجان. و�صارَك حميداً يف �صدر هذا البيت ُق�صَ  )1(

)�صعراء بني ق�صي 142/2(: 

تي
ّ
مطي اأَُردَّ  اأّل  َحــــَزنــــًا  ــى  ــف َوْفِدك في  القوِم  مع  اأَغــدو  ول  لرحلي، 

ة، وهي العالمة تكون  وَّ وى: جمع ال�صُّ َلنْي. وال�صُّ
َ
ريق البعيد، والّطريق الوا�صع بني َجب الِفَجاج: جمع الَفّج، وهو الطَّ  )2(

َوى الِفَجاج« فقلب. والغائط: املُْطَمِئّن الوا�صع من الأر�ص.  يف الّطريق؛ واأراد »�صُ

فوى. و»ِفَجاَج« مفعوٌل به من�صوٌب بنزِع اخلاف�ص؛ واأ�صل الّتعبي: واألَّ اأُدلَّ القوم على ِفجاِج ال�صّ  

 ول اأحلي: ل اأَ�رّس ول اأنفع.
ّ
ه. ول اأُِمر �َصَواُد الإن�صان: �َصْخ�صُ  )3(

َدْين ِعَو�صًا مَن 
َ
هما اإىل بطنه قاعداً على ا�صته؛ وقد يكون الحتباُء بالي مَّ ه و�صَ

ْ
ى بثوبه: ا�صَتَمَل به ولفَّ به ِرجَلي

َ
احَتب  )4(

عف عن اخلروج؛ ِكناية. ِت ب�صبب ال�صَّ
ْ
ي
َ
ي وُماَلزَمِة الب

َّ
َلى �رِسَاكي ول نعلي؛ اأي من ِقلَِّة ال�ص

ْ
الّثوب. ول َيب

َن القياَم عليه، وَواَظب عليه. وقوله: »واإي�صابتي اأهلي …« تعبٌي مقلوب، اأ�صُله: 
َ

اَبًة: اأْح�ص َب على الأَْمر اإِي�صَ اأَْو�صَ  )5(

.
ّ
واإي�صابة اأهلي علي

ُب ملعنى 
َ

الأَْن�ص اَي، وهو  َع�صَ َميِلي  َلْت  َعدَّ لـ: فما  بنف�صه؛ ولعّله ت�صحيف  يفتخر  اَي،  َع�صَ ِمثِلي  َلت  َعدَّ قوله: فما   )6(

البيت.

ه. وِبَداراً: ِب�رُسْعٍة وَعَجَلٍة. وقوله: َكَتْكحيل القطا؛ هكذا ورد يف  ة: �َصارَّ
َ

ُه ُمَهاَل�ص
َ

اأْهَل�ص اإِليه: اأ�رسَّ اإليه حديثًا، وَهاَل�ص  )7(

الي�صية  الَقطا«، قال: »والتحليل هو الإقامة  لـ: »كتحليل  القادر حتريفًا  ا�ص عبد 
ّ
الّل�صان والّتاج، وعّده الأ�صتاذ عب

: 127؛ والّذي يف الل�صان: 
ّ
ُو الّطائر مَثٌل يف الَعَجَلة وال�رّسعة« ديوان حميد - بتحقيق امليمني

ْ
بعَدما ت�رسب، وَح�ص

 ُجِعل ذلك مثاًل للتَّقليل؛ ومنه قول كعب بن زهي:
َّ
َتْثِن، ثم

ْ
ًة ل َيَتحلَّل فيها، اأْي ل َي�ص

َّ
»ُيقال: اآىَل ُفالٌن اأَِلي

لِحَقٌة  
َ

َوْهـــي َاٍت  َ
ــرس ــ� َي َعَلى  ــْخــِدي  َتْحليُل َت ـــــصَ  الأَْر� ــنَّ  ــه ــُع َوْق ـــٍع  ـــاأَْرَب ب
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ـــَرى ـــْن تَ ـــَل ، َف ــــَن َعـــــمٍّ ـــَغـــُل َعـــنَّـــا يـــا بْ اأَتُـــ�ـــشْ ْغِل)1)8.  ِبال�شُّ يـَـْعــتـَـلُّ  ــْوَف  �ــشَ اإلَّ  الــبـُـْخــِل  اأَخـــا 

وفي الَدّر الفريد )2: 66(:

ــْم ــُك ــنَ ــي وب ــي  ــن ــْي بَ وَّ  الـــــدَّ َجـــَعـــْلـــُت  مـــا  اإِذا  ْمِل)2)9.  الرَّ ـــَن  ِم الـــَغـــداَة  ــدي  ــْه يَ وُمــْعــتَــِلــجــاً 

ــْم ــَدُك ــْه ُج ــَي  ــمــون ــِل ــْظ تَ اأَْن  لـَــُكـــْم  اأَِذنـْــــــُت  َقْتِلي)3)10.  على  َقــدْرتُــْم  اإِْن  تَْقتُلوني  َواأَْن 

• • •

(56(

في الوح�صيات )78(:

ــــا ـــــُم َكـــْيـــمـــا تُـــِطـــلُّـــوا ِدمــــاَءن ـــــتُ اأَحـــــاَولْ ِبغاِفِل)4)1.  ــَص  ــ� ــْي لَ َفــــاهللُ  ــوا  ــُل ــُف ــْغ تَ َواأَْن 

ــــْم ــــاَدُك اأَق َحـــتَّـــى  الـــَخـــْيـــِل  ــــرُّ  َك زاَل  ــــا  وَم ال�ِشِل)5)2.  ال�شَّ ِفـــي  ْعــنــاُقــُكــْم  اأَ ــًة  ــَل ــَغ ــْل ــَغ ُم

ــْت ــَح ــبَ ــشْ � ــاأَ ــا الــُقــبــوَر َف ــن يْ ــوَّ ــشَ ــ� ــنــا َف ــْي َمــ�ــشَ ِل)6)3.  الُمتَفا�شِ ــِلــهــا  نـَـ�ــشْ ـــْن  َع ــٌز  ــاِج ح لَــهــا 

ــٍة ــَل ــي ــب ــا َقــْبــلــُكــْم ِمــــْن َق ــن ــْت ــَق ــبَ ــشَ ـــْل � ــــ َوه الَقباِئِل)7)4.  حـــدى  بـــاإِ ــوا  ــا�ــشُ ــتَ ــْق ــتَ َف ـــٍر  ـــِوتْ ِب

• • •

حل:  َي ُيَحلِّل به مييَنه« الّل�صان )حلل(. وال�صَّ �صِ
َ
ء اأن يفعَله فيفعل الي

ْ
ي …… اأْي: قليل، كما يحلف الإن�صان على ال�صَّ  

املاء القليل على الأر�ص ل ُعْمَق له.

ِره عنهم وتق�صيه نحوهم ِقلََّة فراِغِه و�ُصْغَله. ْغل: اأْي يجعل �صبب تاأخُّ َيْعَتّل بال�صُّ  )1(

ه يف بع�ص. مل: ما تراَكمَ منه ودخل بع�صُ
َّ
: الفالة الوا�صعة. واملُْعَتلُج ِمَن الر وُّ الدَّ  )2(

ُجْهَدُكم: ُو�ْصَعكم وطاَقَتُكم.  )3(

نوا 
َّ
واب »اأْن ُتْغِفلوا« اأي: اأن َتَتَحي ات، ولَعلَّ ال�صّ

ّ
ي ِبط يف الَوح�صِ َم وَطلَّه: َهَدَره. وَقوُله: َتْغُفُلوا، هكذا �صُ َل الدَّ اأَطَّ  )4(

َغْفَلَتنا و�ُصْغَلنا َعْنكم.

الغٌة من قولهم: َغلَّ ُفالنًا اإذا و�صع يف ُعُنِقه 
َ
. و»ُمَغْلَغَلًة اأَْعناُقكم …: ُمْدَخَلًة، اأو هو ُمب

ْ
اأََقاَدكم: اقَت�صَّ ِمنَكم واأََذلَُّكم  )5(

د.
ْ
، وهو الَقي الُغلَّ

ل. وقوله: لها  ل على اأقراِنِه ويتطوَّ عي الَف�صْ ل: يعني اّلذي َيدَّ ْيَنا القبوَر: جعلناها ُم�صتِويًة َمَع الأر�ص. واملَُتَفا�صِ �َصوَّ  )6(

ها من  زون بع�صَ
ِّ
وا القبوَر ل َيُعْد اأولُد َمْن يف القبور يعرفوَن اأماِكَن قبور اآبائهم ومُيَي حاجز عن ن�صلها؛ يعني اأّنهم ملّا �َصوَّ

بع�ص.

ْتنا عليه.
َ
لم يف الثَّاأْر واأن ُتْنِق�َص له يف حقِّ َثاأِره. و�صبَقْتنا بِوْتٍر: َغَلب الِوْتر: الظُّ  )7(
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(57(

في الّتعليقات والّنوادر )1: 261(:

ـــَويْـــَقـــٍة �ـــشُ يَــــــْوَم  لَـــِقـــيـــَت  ـــِن  ـــْي ـــتَ ـــلَّ ال اإِنَّ  ـــــــــــاِل)1)1.  ـــِل الأَْوَع ـــاِق ـــع ـــِمـــعـــاِن ِب لـَــــْو تُـــْل

ــا ِبــــَحــــْزِن َمـــكـــاِنـــِه ــم ــُه ــَل ــْه ــشَ َلْخــــتــــاَر � اِل)2)2.  ِبِو�شَ ــا  ــم ــه ــْن ِم يَـــْطـــَمـــُع  ــــلَّ  ــــَظ َولَ

ــُه ــشَ ــ� ــْف ـــْوِتـــِهـــمـــا يـُــــنـــــاِزُع نَ ـــــــــاً ِلـــ�ـــشَ اأََذن ـــــاِل)3)3.  ـــــبَ ْق ـــــالإِ ـــــاأَى بــــِه َويَـــهـــــــمُّ ب ـــــْن تَ

َدَعـــْتـــُهـــَمـــا الــــبُــــروُق  اإِذا  ـــاِن  ـــاَرت ـــيَّ ـــشَ � ــــــــاِل)4)4.  ْمــــــــيَ
لـَــــتـــــاِن بـــهـــــــِذِه الأَ َحـــــالَّ

ـــا ـــتَ ـــالَ ـــا َق ـــم ـــي تـَـــــِعــــــداِن َمـــــــْوِعـــــــَدًة َوف ِبِحبَاِل)5)5.  ــمــا  ــُه ــْن ِم ــُك  َوتُــْمــ�ــشِ ـــٌف  ُخـــْل

ـــــٍث ـــــْن َعــــطــــاٍء راِئ ــــٌر ِم ــــُل َخــــْي ــــْخ ــــبُ َوال اِل)6)6.  ـــــوؤَ ـــصٍ َو�ـــــشُ � ـــرُّ ـــبَ ـــَد تَ ـــْع ـــَك بَ ـــي ـــاأْت يَ

• • •

(58(

في التعليقات والنوادر )1: 265(:

ــْم ــِه ــي ـــنَّ ِبــــــذاَك- ِف ـــَم ـــَل ـــاْع ـــــــاِل)7)1.  يـَــــَرْونـَــــَك -َف ـــاِر َط ـــق ـــال ـــــــُه ب ــــــَرَب َلَط ــــــاأَْج َك

يّة، وجبل يف  ِ ع واملدينة، وه�صبٌة طويلة ِبِحمى �رسَ
ُ
َيْنب ٌل بني 

َ
ا�صٌم ملوا�صع كثيٍة يف بالد العرب، فمنها َجب �ُصَوْيَقة:   )1(

ى بحرف اجلر )اإىل(، وعّداه  يان، والفعل )اأَمْلََع( يتعدَّ بالد بني جعفر؛ انظر معجم البلدان )�صويقة(. وُتْلِمعان: ُت�صِ

 ل ينوب بع�صها عن بع�ص، وما اأْوَهم ذلَك 
ّ
ْوَن اأنَّ حروف اجلر

َ
بالباء لأّنه �صّمنه معنى الِفعل )�صاَح(؛ والب�رسيّون َير

ٌل اإّما بت�صمني الفعل معنى فعل اآخر يتعّدى بذلك احلرف، واإّما على �صذوذ اإنابة حرف عن حرف، وله نظائر  َفُموؤَوَّ

م به. ل؛ اأي جلاأ اإليه واعت�صَ
َ
يف اأ�صعارهم؛ انظر مغني الّلبيب: 119/1. وعاقُل الأوعال: الَوعل الّذي َعَقل باجَلب

قال حمقق الّتعليقات والّنوادر: »يف الأ�صل:... �صد... بحران...« يعني عند قوله: »... �صهلهما بحزن..«.  )2(

ل ولختار �صهَلُهما بدل هذا 
َ
واحَلْزن: الغليظ من الأر�ص، وقوله: لختار �َصْهَلهما بحزن مكانه؛ اأي َلَنَزل من اجَلب  

ياد. مه من ال�صّ اجلبل الوعر الذي يع�صِ

ُه: يخا�صمها ويجاِدُلها.
َ

اأََذنًا ل�صوِتهما: ا�صتماعًا له؛ مفعول لأجله. وينازع نف�ص  )3(

الأر�ص،  من  الب�رس  َمدِّ  َقْدُر  وهو  امِليل،  جمع  والأميال:  املطر.  ها 
ُ
ُي�صيب اّلتي  البالد  اإىل  اأهلهما  مع  َتْنَتقالن  يقول:   )4(

ٌْب من مقايي�ص امل�صافات. و�رسَ

ال: املواعيد الّتي ل َوفاء لها.
َ
اخُللف: نقي�ُص الوفاء بالَوْعد. واأراد باحِلب  )5(

َء قلياًل قلياًل.
ْ
لُُّغ بالقليل والكتفاء به، واأن تاأخَذ ال�ّصي

َ
ِطيُء. والتَّرَبُّ�ُص: التَّب

َ
ائث: الب

ّ
العطاُء الر  )6(

ِل التعليقات والنَّوادر 265/1 »َلَطه: َقْلُب )َطاَلُه(«. والَقاُر: �صاِئٌل ُتْطَلى به الإبل اإذا َجربت،  جاء يف هام�ص اأ�صْ  )7(
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(59(

:
)1(

في الأغاني )4: 357(

تـَـــَرى ــــْن  َم ــــــْوَق  َف ــــذي  ال اهللُ  ــــَي  ِب اأَتـــــــاَك  َدليُل)2)1.  عــَلــْيــَك  ـــــْعـــــُروٌف  َوَم َوَخــــْيــــٌر 

ـــا ـــهـــاُرَه ـــــــا نَ ــــــــــراِب اأَمَّ ــــُة الأَْق ــــِويَّ ــــْط َوَم َفَذميُل)3)2.  لَــْيــُلــهـــــا  ــــــــا  واأَمَّ ـــصٌّ  ـــ� ـــنَ َف

ــِه اإِنَّـــِنـــي ــْي ــنَ ــ�ــشْ َويـَـــْطــــِوي َعـــَلـــيَّ الــلَّــْيــُل ِح َفُعوُل)4)3.  جــــاُل  الــــرَّ ــــاَب  ه اإِذا  ِلــــــذاَك 

• • •

فت. ُيقال هو الزِّ

ََفه  له و�رسَ قال الأ�صفهايّن: »َوَفَد حميد بن ثور على بع�ص خلفاء بني اأمية، فقال له: ما جاء بك فقال: )الأبيات( َفَو�صَ  )1(

�صاكراً« الأغاين 4/ 357.

وُف املُْعَلم: 380 اأّنه ميدح عبد اهلل بن جعفر اأو عبد امللك بن مروان،  وجاء يف تهذيب اإ�صالح املنطق: 41 واملَ�صُ  

ويف الإ�صعاف 86/ب اأّنه قال هذا ملروان اأو لبنه عبد امللك، ويف الّتاج )�صبت( اأّنه ميدح عبد اهلل ابن جعفر. وعبد 

َفنّي مع علي بن اأبي طالب  اهلل بن جعفر بن اأبي طالب: ِمن اأجواد العرب يف الإ�صالم، ُوِلَد يف احلب�صة، و�صهد �صِ

ر�صي اهلل عنه، وتويّف �صنة )80( للهجرة، انظر جمهرة اأن�صاب العرب: 68، والعرب يف خرب من َغرَب 41/1 و91.

يف خلق الإن�صان يف الّلغة للح�صن بن اأحمد: »اأتاَك بنا …«. ويف اّلالآيل، ووفيات الأعيان: »… اّلذي اأنزل الُهدى   )2(

ر الهدى وُنوٌر واإ�صالٌم …«؛ ويف الإ�صعاف: »…  ونوٌر واإ�صالٌم …«؛ ويف تهذيب اإ�صالح املنطق: »… الّذي نوَّ

ه …«. ويف خلق الإن�صان يف الّلغة للح�صن بن اأحمد: »… واإذٌن ومعروف…«؛ ويف الإ�صابة  �صِ
ْ
الذي فوق َعر

 ومعروف …«.
ّ
»… وبر

الّلغة، والع�رسات  …«؛ ويف تهذيب  الأَْقراب  امل�صل�صل: »ولحقة  …«؛ ويف  الأَْلياط  ِة  الّلغة: »مُبْقَورَّ يف جمهرة   )3(

)ُرّب(. ويف  واو  هي  الَواو  اأن  ِم  َتَوهُّ على  التاء،  بك�رس   »… »وَمْطِويَِّة  يد: 
ِّ

ال�ص لبن  والإن�صاف  للقّزاز،  الّلغة  يف 

ٌت …«.
ْ
ب

َ
ْيٌ …«، ويف �صائر امل�صادر: »… َف�ص َ

الإ�صعاف: »… َف�ص

ي 
ّ

: غايُة ال�ص ُتها، وكذلك  »ل ِحقة الأقراب«. والّن�صُّ
َ
ب، وَمْطِويَّة الأقراب: �صاِمر

ْ
والأقراب: اخَلَوا�رس، واحدها ُقر  

ُفُق بها 
ْ
ميل؛ وقال الّتربيزّي: »يريد اأنه َير بت: �صي �رسيع لنّي اأخّف من الذَّ

َّ
يع اللَّنّي. وال�ص ي ال�رسَّ

ّ
ال�ّصديد. والّذميل: ال�ص

يف الّنهار، ويرَفُعها باللَّيل؛ لأّنها تكون يف برد الّليل اأقوى على امل�صي. و)مطويُّة( رفٌع، عطف على املرفوع املتقّدم، 

ِط، وهو 
ْ
والتقدير: اأّما �َصْيُ نهارها ف�صبت، واأّما �صي ليلها فذميل« تهذيب اإ�صالح املنطق: 41. والألياط: جمع اللَّي

نَِّجُتَها. اجِلْلد، ومقّورة الألياط: �صامرتها، وُمَت�صَ

حاح، والّل�صان، والّتاج: »وَطْعني اإليك … لتلك اإذا هاب الِهَداُن  يف جماز القراآن، وغريب احلديث للحربي، وال�صّ  )4(

دم�صق،  تاريخ  وتهذيب  دم�صق،  تاريخ  ويف  اجلباُن …«،  هاَب   … اإليك  »قطعُت  البالغة:  اأ�صا�ص  ويف  …«؛ 
اأحمد:  بن  للح�صن  الّلغة   يف  الإن�صان  خلق  ويف  …«؛  اجَلباُن  هاَب  اإذا  اإليك … األيٌف  »َوْقطعي  والإ�صعاف: 

»وَجْذِبي اإليك … هاب اجلباُن …«.

َل: �صار فيه، جماز. والِهَداُن: اجلبان.
ْ
َنا اللَّيِل: اأّوله واآخره. وَطَعَن اللَّي وِح�صْ  
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(60(

:
)1(

في التعليقات والنوادر )97: ب(

ـــا ـــَدنَ ـــْع بَ ــــَت  لْ ــــدَّ تَــــبَ ـــــْد  َق اأَْن  ــــٍة  ــــَل ــــاِئ َوَق الَغواِئُل)2)1.  ــُد  ــْي ــَم ُح ــا  ي ــا  ــنَّ َع ـــَك  ـــْت ـــالَ َوَغ

ــَلــُكــْم َو�ــشْ ــُت  ــْع ِب ــا  م َواهلِل  ْن  اأَ ــُت  ــْل ــشَ ــاأَْر� َف البَداِئُل)3)2.  ِلــَعــْيــنــي  ــــْت  راَق َول  ــٍل  ــشْ ــَو� ِب

ــــوِع ِبــــِذْكــــِرُكــــْم م ــــدُّ ـــــــالَلُت ال تَـــُجـــمُّ ُع َواِهُل)4)3.  ال�شَّ ــمــاُد  ــثِّ ال بــالــَمــْتــِح  َجـــمَّ  َكــمــا 

ــَحــْت ــمَّ ــي َعــْنــِك اأَ�ــشــيــاُء �ــشَ ــن ــَدتْ ولــِكــْن َع الَقباِئُل)5)4.  وا�ْشتَ�ْشَرَفْتنا  ــَوى  ــَه ال َعَلْينا 

• • •

(61(

في التعليقات والنوادر )1: 264(:

ـــيَّـــٍة ــــــلَّ َعـــ�ـــشِ ـــنَّ ُك ــــ ـــوه ـــُف ـــْق َمـــــنـــــاِزُل يَ َوحاِفُلْه)6)1.  ـــوٍر  ُم �َشْف�شاُف  ًحى  �شُ ـــلَّ  َوُك

ــا ـــ ــه ــاأَنَّ ـــُحـــمـــوِل َك ـــُت اأَْدبــــــــاَر ال ـــ�ـــشْ ـــاآنَ َف َحواِمُلْه)7)2.  ــْم  ــمَّ ــَك تُ ـــْم  لَ ــٍل  ــْخ نَ ــُف  ــخــاري َم

ِمن اجلزء املوجود يف خزانة املجمع الآ�صيوّي بكلكّتا، نقاًل عن جمّلة ثقافة الهند، جملَّد 11، عدد 2، اإبريل - ني�صان   )1(

1960، �ص: 108.
ْته و�صَغَلْته.

َ
�ص

َ
واهي؛ واأراد بها الأُمور اّلتي َحب ُه. والَغَوائل: الدَّ

َ
�ص

َ
َغاَلُه: َحب  )2(

َفا. اب: �صَ ِني، وراَق ال�رسَّ
َ
راَقِني ال�صيء: اأَْعَجب  )3(

 ِمن ال�صيِء، وهو الّدموع هاهنا. واملَْتح: ال�صتقاء 
َ

موع: جمع الُعاَلَلة، وهي ما بقي : جتتمع وتكرُث. وُعاللُت الدُّ
ُّ
جَتُم  )4(

اِهلة، وهي البئر اّلتي يجتمع ماوؤُها �صيئًا ف�صيئًا. واهل: جمع ال�صّ ل. والثِّماد: املاء القليل. وال�صَّ
ْ
لِو واحَلب بالدَّ

َفْتنا   �صاأنًا. وا�ْصَت�رْسَ
ُّ
ُه لأّنها اأهم

َ
هل اأْمر

ْ
َت�ص

ْ
َلْته وذلََّلْته، اأي جعلتنا َن�ص َحْت الَهَوى: �َصهَّ ََفني و�َصَغَلِني. و�َصمَّ : �رسَ

ُ
َعَداين الأَمر  )5(

َء رفع اإليه ب�رسه.
ْ
ي ه، وا�صت�رسف ال�صَّ القبائل: تطلَّعْت اإلينا لَتْظِلَمنا؛ وا�صت�رْسََفه: َظَلَمُه حقَّ

ياح، جْمُع 
ّ
يح؛ واملُور اأي�صًا: الر

ّ
اب الّذي ُتثيه الر اف: ما دقَّ ِمن الرّتاب. واملُور: الرتُّ

َ
ْف�ص

َّ
. وال�ص ُهنَّ

َ
ي اأََثر َيْقفوهّن: ُيَعفِّ  )6(

ف�صاف.
ّ

َماِئرة. وحاِفُله: اأي ما احتفل واجتمع من ال�ص

اريُف َنْخٍل: َجْمع َمروف، وهو النَّخل الّذي جاء عليه  ُت: اأب�رْسُت. واحُلُمول: اجِلَمال اّلتي عليها الهوادج. وَمَ
ْ

اآَن�ص  )7(

ع فيه الُعُذوق اإىل  َع الِكماُم على ُعُذوِقه؛ والِكمام: غطاء ُتو�صَ مَ النَّخُل: ُو�صِ َم وُقِطَعْت ُعذوُقة. وُكمِّ ِ اخلريف َف�رسُ

. وهذا البيت كقوله من ق�صيدٍة اأخرى: �ٍص اأو َطْيٍ
َ
ٍد اأو َمر

ْ
ْمِها َخ�صيَة َبر حني �رسَ

ُتها
ْ
ب َح�صِ ـــوُل  ـــُم احُل ــِت  ــَل ــخــاَي ت ــاملّـــا  ــوَم ــُم ــْك ــًا َم ــم ــاِع ـــَة ن ـــَل ـــاأَي َدْومــــــًا ِب
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ــَص خــاِفــيــاً ــ� ــْي ــا لَ ـــْوَم م ـــيَ َوُقـــْلـــَن: اأَتَـــْيـــَت ال تُحاِولُْه؟)1)3.  ــاً  ــْدم ِق ــَت  ــْن ُك ــــراً  اأَْم وبــاَدْهــَت 

:
)2(

يرافي )2: 316(
ِّ

وفي �صرح اأبيات �صيبويه، لل�ص

ـــَرى تَ اأَل  ـــــْوٍر  ثَ بْــــَن  ـــا  يَ اأَِغـــْثـــنـــا  َوقــــالـَـــْت:  َوَجماِئُلْه)3)4.  ــُه  ــوُق نُ ــَدى  ــْح تُ ــِد  ــْج ــنَّ ال ـــى  اإِل

ــا ــنَ ــلَّ ــَع ـــُت: اْمـــُكـــِثـــي َحـــتَّـــى يَــ�ــشــاِر لَ ـــْل ـــُق َف َوقاِبُلْه)4)5.  ـــــاٌم  اأَع ـــْت:  ـــالَ ق َمـــعـــاً،  نـَــُحـــجُّ 

ـــُت تَـــْحـــَت ِبــجــاِدُكــْم ـــْب ـــبَ ْك
ــمــا اأَ لَـــَقـــْد طــالَ َمغاِزلُْه)5)6.  عــــاٍم  ــــلَّ  ُك ــي  ــن ــَرتْ ــشَ ــ� َك َومــــا 

وؤَيب(: وفي معجم ما ا�صتعجم )الذُّ

ــٍئ ــنــا�ــشِ وؤَيْــــِب ِب ـــــْوَم الــــذُّ ــا يَ ــن ــْرتُــْم لَ َحــ�ــشَ �َشماِئُلْه)6)7.  ــٍو  ــْل ُح ْيِف  ال�شَّ ِل  َكنَ�شْ ــمَّ  ــشَ اأَ�

• • •

)62(

في الل�صان )هجج(:

ـــَن تـَــــــَرى َقـــــــَراُه ـــي ـــُد الــــَعــــْجــــِب ح ـــعـــي بَ ــــــالُل)7)1.  ـــهـــاٌج ُج ـــْج ـــِن، َه ـــي ـــْرِن ـــِع ِمـــــَن ال

ِويٍة فيه؛ اأو اأّنه يريد اأّنهّن ُقْلَن له: َبَدْهَتَنا بهذا الأَمر وَفَجاأَْتنا به.
ْ
َباَدْهَت اأمراً: اأتيَته من غِي َتر  )1(

 اإىل احلّج، فقال لها: ا�صربي حّتى ي�صَي يل ي�صاٌر واأنفَق 
َ

َلْته اأْن يرتَكها حتَّى مت�صي يايف: »كانت امراأُته �َصاأَ
ّ

قال ال�ص  )2(

ج اأنا واأنِت، فقالت: اأَعاٌم.....« �رسح اأبيات �صيبويه 316/2.
ُ
عليك، ولعّلي اأَْخر

مي يف قوله: »نوُقه وجماِئُله« عائد اإىل احلّج؛ اأو اإىل النَّْجد، وهو ما ارتفع من الأر�ص. ال�صّ  )3(

املذّكر  فقالت يل..«؛ ويف  نحّج  انَّنا  َلَو  ي�صاٍر  الَعْود: ».. حّتى  ان 
َ
ِجر ديوان  والفرزدق، و�رسح  نقائ�ص جرير  يف   )4(

�ص، والأمايل  اننا..« ويف كتاب �صيبويه، وكتاب اجلمل، والأزمنة والأمكنة، واملخ�صَّ َلَو  واملوؤّنث لالأنبارّي: ».. 

ال�صجريّة: ».. اأَعامًا وَقاِبَلْه« انظر التخريج؛ ويف النقائ�ص: ».. وقابُل« حتريف.

 على الك�رس. والبيت �صاهد على �صيئني: 
ٌّ

�رَسة، معدوٌل عن وزنه )َمْفَعَلٍة( اإىل )َفَعاِل(، مبني
ْ
در مبعنى املَي اِر: َم�صْ

َ
َوَي�ص  

�رَسَة«، 
ْ
ار« وهو معدول عن »َمي

َ
ال�صاهد قوله: »َي�ص ، وحمّل 

َ
اآخر )َفَعاِل( معدوًل عن وزن  الأّول ما جاء على وزن 

لعّلي  اأبو عبيدة: »يقال:  لعّلنا، قال  اّننا« مبعنى:  اأن »َلَو  64؛ والثاين   :17 �ص  229، واملخ�صّ وانظر كتاب اجلمل: 

واب يف كتابة البيت: »…  ولعّلني، وعّلني، وَلَعنِّي، َوَرَعّني، وَلَويّن َوَرَغّني« النقائ�ص: 322، وعلى هذا يكون ال�صَّ

اِر َلَونََّنا …« والألف زيادٌة ل حاجَة لها.
َ

حتى َي�ص

ط. وٍف ُمَطَّ اُء �صُ
َ

الِبَجاد: ِك�ص  )5(

يد ذو 
ّ

ال�ص  :
ّ
غر. والأ�صم ال�صِّ ئ: الغالم الذي جاوز حدَّ  وؤيب(. والّنا�صِ ل، معجم ما ا�صتعجم )الذُّ

َ
وؤَيب: ا�صمُ َجب الذُّ  )6(

بع. مال، وهي الطَّ مائل: جمع ال�صِّ ، وهي من عالمات الَكرم عندهم. وال�صَّ الأََنفة، والّذي طال اأَْنُفه وَدقَّ

ٍء. 
ْ
، واأَّول كّل �صي نْيِ

َ
ل الأنف من ِجَهة احلاِجب وَّ

ِنني: الأَْنُف كلُُّه، اأو اأَ
ْ
ْهر. والِعر ا: الظَّ

َ
َنب. والَقر الَعْجُب: اأ�صُل الذَّ  )7(

Homaid_Bin_Book.indb   344 7/11/10   2:37 PM



345

(63(

:
)1(

في العين )4: 87(

ـــَل َفــــهــــذا الـــِفـــيـــُل ـــي ـــِف ـــــُوا: اْرَكـــــــــِب ال ـــــال 1.  َق

َمـــــْحـــــُمـــــوُل ــــــُه  ــــــبُ ــــــْرَك يَ ــــــــــِذي  الَـّ اإِنَّ   .2

ـــــَل لَـــهـــــــا تَــــــْهــــــِويــــــُل)2) ـــــاِوي ـــــه ـــــى تَ َعـــــَل  .3

• • •

(64(

:
)3(

في حما�صة الخالديَّين )2: 343(

ــفــا ــ�ــشَّ ــــَل ال ــــْب لَــــَقــــْد غـــــــاَدَر الـــــَمـــــْوُت َق َجلياَل)4)1.  ـــــــْدراً  َق ـــِر  ـــقَّ الـــُمـــ�ـــشَ ــــَد  ــــْع َوبَ

ـــــــــــــــالَوُة اأَْخـــــــــالِقـــــــــِه َكـــــثـــــيـــــراً َح ــاً َذلـُـــــــوَل)5)2.  ــب ــْع ــشَ ـــــراَرِة � ـــــَم ـــديـــَد ال �ـــشَ

ـــــَت الــــَولــــيَّ لــــَكــــاأْ�ــــصِ الـــِحـــمـــاِم َخـــــَذلْ ـــٍر َخـــــــُذوَل)6)3.  ـــْي ــــَن ُعـــَم ــــُك يـــا بْ ـــــْم تَ ولَ

ـــــــْم تَــــِلــــْد ــــي لَ ــــت ــــا الّ ــــنّ ــــــْمـــــــَت ِم واأَيَـّ الَخلياَل)7)4.  ــــَت  ــــْن َوُك ـــيـــَك،  ـــِن بَ ـــِم  ـــْت َكـــيُ

ويل. اجُلاَلُل: العظيم ِجّداً. والَهْجَهاج: الطَّ

ِل 
َ
َلُة تاأتيهم ِمْن ِقب

َ
رمّبا تكون هذه الأبيات حلميد الأرقط ل حلميد بن ثور؛ لأّن الأرقط كان يعي�ص يف العراق، والِفي  )1(

َلة، ولي�ص يف اأخباره ما يدّل على قدومه 
َ
فار�ص، يف حني اأّن حميد بن ثور عا�ص يف جند واحلجاز، ولي�ص فيهما ِفي

ِبيديُّ يف الّتاج )حنك(، ولي�ص لبن ثوٍر �صيء  العراق، ي�صاف اإىل ذلك اأنَّ لالأرقط اأبياتًا يف و�صف الفيل اأن�صدها الزَّ

ِمن ذلك.

التَّهاويل: جمع التَّهويل، وهو ما َهاَلَك واأَْفَزَعَك.  )2(

يه ابَن ُعَمْي، ول اأعِرف َمْن يكون؛ والأبيات ّما اختاَره اخلالّديان ِمن مراثي العرب؛ جلوَدة  مِّ َ
الأبيات يف رثاِء رجل ُي�ص  )3(

ِن معاِنيه.
ْ

األفاِظه وُح�ص

فا: ح�صن بالبحرين لبني عبد القي�ص، معجم البلدان )ال�صفا( وامل�صّقر: ح�صن بالبحرين قدمي، لبني عبد القي�ص  ال�صَّ  )4(

فا، وبني ال�صفا وامل�صّقر نهر يقال له الَعنْي، معجم البلدان )امل�صقر(. اأي�صًا، يلي ال�صَّ

.
ّ
ال�صعب: الأبي  )5(

خذله: ترك ن�رسته. والويّل: الن�صي وال�صديق والقريب كابن العم ونحوه. واحِلمام: املوت.  )6(

َْت( … هذا ما يف الأ�صل،  َْت« هكذا ورَد يف جميع امل�صادر، وجاَء يف حا�صية الل�صان )كتم(: »)واأَميَّ قوله: »واأَميَّ  )7(

َْت« ك�صاِئِر امل�صاِدر،  ْتِم«، وقد جاَء يف )املحكم(: »واأَميَّ
ُ
وَوَقَع يف ن�صخة )املُْحَكم( التي باأيدينا: )واأََيَتْمَت( من الي
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ــــاًل ــــِق ــــْع ــــــاًل َم ـــــا َجــــــبَ ـــــنَ ـــــــَت لَ ـــــــْن َوُك َجِمياَل)1)5.  بُــــــرداً  ـــِة  ـــقـــاَم ـــَم ال ــــَد  ــــْن َوِع

ــــــا ــــــنَ ــــــوالَ ـــــَك اأَْم ـــــمـــــاِل َوتَــــــــْفــــــــِدي ِب بَِخياَل)2)6.  ــا  ــن ــي ِف ـا�ــُص  الــنَـّ ــُب  ــشَ ــ� ــْح يَ ـــال  َف

• • •

(65(

في الف�صول والغايات )391(:

ـــــٌة ـــــيَّ ـــــنِّ ِج ـــــــُد  ـــــــْن ِه ــــــــا  ــــــــم اإِنَّ اأَل  الَع�َشْل)3)1.  ـــُم  ـــْع َوَط ــاِج  ــج ــشَّ ــ� ال ـــُم  ـــْع َوَط

وفي �صرور النف�ص )65(:

ـــــداً ـــــْوِع َم ـــا  ـــن لَ ــــــاَن  ك ـــُر  ـــْه ـــشَّ ـــ� ال اإِذا  الُم�ْشتََهْل)4)2.  ـــِل  ـــاِب ـــَق ال اإِلـــــى  نُــ�ــشــاُب 

وفي الل�صان )�صعد(:

ـــــُه  ـــــَدانُ ـــــْع ـــــشُ َوتــــــيــــــٍه تَـــــ�ـــــشـــــابَـــــُه � َمْل)5)3.  ال�شَّ اإِلَّ  الــــَمــــاُء  ِبــــِه  ـــى  ـــن ـــْف َويَ

وفي التكملة والذيل وال�صلة )5: 327(:

ْمَ َبِنيك وكنَت احَلليال« وقال ابن �صيده: »ومكتوم، 
ه املحّقق على حا�صية الل�صان. ويف املحكم والل�صان »… ُكَتي

ّ
ونب

486/6، ومثله يف  املحكم  ا�صطراراً«  النداِء  غِي  مَ يف  خَّ َ
َفر َمُة، 

ْ
ُكَتي اأراَد:  )البيت(،  قال:  اأ�صماِء؛  َمُة: 

ْ
وُكَتي  ، وَكِتيمَ

الل�صان )كتم(.

ْكَت التي ل تكن لها والداً يتيمًة؛ لأنَك 
َ
ًا، اأي ل زوَج لها. يقول - بح�صب رواية اخلالديني -: َتر َ املراأََة: جعلها اأَميِّ ميَّ

واأَ  

كنَت ترعاها كاأّنك والدها.

»ويقوُلون  فار�ص:  ابن  وقال  املَْجِل�ص.  واملَقامة:  ال�صتعارة.  على  ملجاأ،  اأي  لقوِمه،  َمْعِقٌل  وفالن  املَْلجاأ،  املَْعِقل:   )1(

ٌد َجميل، قال: )البيت(« ُمَتخيَّ الألفاظ: 90.
ْ
ُجل ُيَتَزيَّن به: ُهَو لنا ُبر

َّ
للر

قوله: وتفِدي مبالك اأمواَلنا، يعني: تنفق من اأموالك وحتفظ علينا اأموالنا.  )2(

جاج اإِذا اجتمعا، قال حميد بن ثور:  ف الع�صَل وال�صَّ مغ؛ والعرب ت�صِ جاج: �رسب من ال�صَّ قال اأبو العالء: »ال�صَّ  )3(

)البيت(« الف�صول والغايات: 391.

يف رواية امليمني: ».. ُنثاب...« حتريف، وقال الأ�صتاذ عبا�ص عبد القادر: ».. يف الأ�صل )ن�صاب(«.  )4(

َتَهّل: هالل 
ْ

ل موعدنا اإىل ال�صهر القادم. واملُ�ص ُجل اإِذا داَفَع عنه، فهو يقول: ُيوؤَجَّ
َّ
ُن�صاب: من قولهم: �صاَب عن الر  

 فاعُله ـ: ظهر.
َّ
م

َ
ال�صهر اإِذا ظهر، تقول: َهلَّ الهالل واأََهلَّ واأُِهلَّ وا�صُتِهلَّ ـ على مال ُي�ص

َمَلِة، وهي املاء القليل.
َّ

َمل: جمع ال�ص
َّ

عيد، وهو الطريق. وال�ص عدان: جمع ال�صّ التِّيه: املفازة التي َيتيُه �صالُكها. وال�صُّ  )5(
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ــــٍة ــــيَّ ــــِف ــــْي ــــ�ــــشَ ـــــِث بَـــــــثَـــــــاٍء ِب ـــــي ـــــِم ِب والَحيَّهـْل)1)4.  ْمــــُث  الــــرِّ ــــِه  ب َدمــــيــــٍث 

وفي الل�صان )رخا(:

ــــْد لـَـــُه ــــِم ــــاْع اإِلـَـــــــى ابْـــــــِن الـــَخـــلـــيـــَفـــِة َف ــــْل)2)5.  ــــِك تَ ــى  َحـــتَـّ ـــَة  ـــيَّ ـــِط ـــَم ال َواأَْرِخ 

:
)3(

وفي الزهرة )1: 273(

ـــفـــو�ـــصِ الـــنُّ ــــــمُّ  َه داَم  اإْن  ـــيَّ  ـــَل ـــي ـــل َخ ـــــْل)4)6.  ـــــتَ ـــا ثـَـــــــالَث لـَــــيـــــاٍل َق ـــهــــ ـــْي ـــَل َع

ـــــِه ِب ـــا  ـــن ـــع ـــِم ـــشَ � ـــاً  ـــئ ـــي ـــش � اأنَّ  ــــى  ــــل َع َفَعْل؟)5)7.  ــا  م ــ�ــشــى،  َم ــروَر  الــ�ــشُّ ــى  ــمَّ ــ�ــشَ يُ

• • •

(66(

:
)6(

في �صرح ديوان الحما�صة  للمرزوقي )1375(

ــراً ــِع ــشْ ــ� ُم ـــُت  ـــْن ُك ْن  لأَ ـــا  ـــوه ـــُل اأَْه َم  تـَـــَجــــرَّ ِم)7)1.  التََّجرُّ َهـــذا  ــــوَل  ُط ــا  ي ــهــا،  ب ــاً  ــون ــن ُج

ـــٌم ـــاِل �ـــشَ يـُـــَخــــبِّــــُر  مــــا  اإِلَّ  َغــــــــْرَو  َول  ــــــَذروا َدمـــــي)8)2.  ــا نَ ــه ــاِه ــت ــشْ ــي اأَ� ــن ـــــاأَنَّ بَ ب

»نقل  الفيوزاأبادي  وقال  ُهْل« 
َّ
واحَلي  …« القامو�ص:  ويف  َوْهٌم؛  َهُل« 

ْ
واحَلي  …« والتاج:  الل�صان  �ص  املخ�صّ ويف   )1(

حركَة الاّلِم اإىِل الهاء« القامو�ص )حيهل(.

ُف، 
ِّ
ي ة: التي اأ�صابها ال�صَّ

َّ
ِفي

ْ
ي يَده: »ال�صَّ نة. وقال ابن �صِ

ِّ
ثاُء: الأر�ص الّلي

َ
هلة. والب

ّ
ثاء، وهي الأر�ص ال�ص

ْ
وامِليث: جمع املَي  

من  ت 
ْ
َنب ْمُث: 

ِّ
والر الّلنّي.  هل 

َّ
ال�ص ميث:  والدَّ  .127/10 املخ�ص�ص  ف« 

ْ
ي ال�صّ يف  ب  ُتْع�صِ التي  امِلْئخاُر  هي  وقيل 

َطه. َن املو�صَع: تو�صَّ طَّ
َ
ٌت من ِدقِّ احَلْم�ص. وَتب

ْ
َهل، لغتان: َنب

ْ
َهُل واحَلي

َّ
احَلْم�ص. واحَلي

ديد، وذلك اأْن ُتَخلَّى الّدابَُّة و�َصْهوَتها يف الَعْدو من غي  ٌْب من الَعْدِو ال�صَّ َة: �صار بها الإِرخاَء، وهو �رسَ
َّ
اأَْرخى املَطي  )2(

َتَعب.

ِد اهلل بن عبد اهلل بن َطاهر، ولأبي بكر ال�صلبي؛ انظر التخريج.
ْ
ي
َ
وُيْن�صبان اأي�صًا لُعب  )3(

يف الأن�صاب املتفقة، و�صي اأعالم النبالء: »على ما اأراُه �رسيعًا َقَتل«.  )4(

يف الأن�صاب املتفقة، و�صي اأعالم النبالء:   )5(

وَر 
ُّ

ــرس ــ� ال ي�صّمى  ــيٌء  ــص � ـــاَن  ك ؟«»لــقــد  َفـــَعـــل  مـــا  ـــه،  ب �صمعنا  ــًا  ــم ــدي ق

ُلّو« بدل »ال�رسور«.
ُّ

غي اأنَّ يف الأن�صاب املتفقة: »ال�ص  

ل يرد البيت الأول يف �رسح ديوان احلما�صة، واإنا اأ�صفته عن العمدة: 530، ومعجم الأدباء 11: 12. وجاَء البيت   )6(

الرابع �صمن اأبياٍت رائعٍة من�صوبًا لـ»عامر بن ……« يف بع�ص مطوطات الظاهرية؛ انظر التخريج.

ًا.
ّ
م اأهلوها: اّدَعْوا علي ُجرمًا، كاأنني جنيت جناية عندهم، واأ�صعرت جنونًا بها: اأعلمت باأنني جمنون بها حب

ّ
جتر  )7(

َل…«. يف املذكر واملوؤنث  لالأنباري: »… ما يخرّب خالد …«. ويف املنتخب من كنايات الأدباء: »… ما حتمَّ  )8(
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ــُه  ــتُ ــْم ــِل ــــِهــــْم َع ــــــٍب اإِلَــــْي َومــــالــــَي ِمـــــْن َذنْ ا�ْشَلمي)1)3.  �َشْرَحُة  يا  ُقْلُت:  َقــْد  اأَنَّني  �ِشوى 

ا�ْشَلمي  ــَت  ــمَّ ثُ ا�ْشَلمي  ثـُــمَّ  َفا�ْشَلمي  ــْم  ــَع نَ تََكلَّمي)2)4.  لـَـــْم  َواإِْن  تـَــِحـــيـّــاٍت  ــــالَث  ثَ  

(67(

في معجم َما ا�ْصتعجم )متالع(:

ــــِريِّ ــــَق ــــَن ال ــــْي ـــــُت الــــَمــــنــــاِزَل بَ ـــــَرْف َع ــــْن اأَْر�ـــــــصِ حـــــاِم)3)1.  َوبـَـــْيــــَن الـــُمـــتـَــاِلـــِع ِم

(68(

في تهذيب اللغة )12: 321(:

ـــــِم)4) ـــــِري ـــــبَ ــــِد ال ــــِق ــــْع ــــُل َم ــــي ــــش ـــــــــْرٌف اأَ� ِط  .1

ُموِم)5) ال�شُّ ـــــِع  َمـــــْو�ـــــشِ لَـــطـــيـــُف  عـــــــاٍر   .2

وقال املرزوقي: »معنى )ل غرو(: ل عجَب، وخرب )ل( حمذوف، كاأنه قال: ل غرو يف الدنيا، اأو موجود… واإنا   

اَطها  ون ل َمْولودون، فيقول ُمَتهاِنفًا: ل عجب اإّل ما يخرّبه به �صال باأّن �ُصقَّ وُّ ُ
قال: )بني اأ�صتاهها( لأنه يريد اأنهم َمر

والذين ل عقول لهم فيها قالوا: هلل علينا �صفُك دمه« �رسح ديوان احلما�صة: 1375، والعرب ت�صمي بني الأََمِة، وَمْن 

ُه: بني ا�ْصِتها. واملَُتهاِنف: املَُت�صاحك امل�صتهزئ. تذمُّ

قال املرزوقي: »هذا اعتقادهم واأقوالهم، ول جناية يل عليهم ول ذنب مني اأهتدي اإليه فيهم �صوى قويل: يا �رسحة   )1(

اأدام اهلل لك ال�صالمة، وكاَن َجَعَل �رسحًة -وهي �صجرة- كنايًة عن امراأة فيهم … … وال�رسحة من الِع�صاه ما يكون 

ِْح، وهو  دوحًة حِمالًل يحّل النا�ص حتتها يف ال�صيف؛ وقال الفراء: كل �صجرة ل �صوك فيها فهي �رسحة، ذهب اإىل ال�رسَّ

ال�صهل« �رسح ديوان احلما�صة: 1375.

يف العمدة »… بلى فا�صلمي …«، ويف التبيني عن مذاهب النحويني، والإ�صعاف: »األ يا ا�صلمي …«.  )2(

املقال،……  بهذا  وُيَناِكُدهم   
ْ
ُيغاِيُظُهم ا�صلمي،  ا�صلمي  راً: 

ّ
مَكر واأقول  قلت،  قد  »نعم  �صارحًا:  املرزوقي  وقال   

َلِته«  ل به اإىل ب�صط الكالم و�صِ وقوله: )نعم( واإْن كان يف الأ�صل حرفًا ُيوَجب به وُيجاب يف ال�صتفهام، فقد ُيَتَو�صَّ

�رسح ديوان احلما�صة: 1375.

يف معجم ما ا�صتعجم )القرّي(: ».. املََتالع …« بفتح امليم، َوْهٌم.  )3(

البلدان )قرّي  الريا�ص، انظر معجم  اإىل  املاء  �َصَن الطريق، وجمرى  اللغة:  لعّدة موا�صع، والَقِرّي يف  ا�صم  والقرّي:   

مِريَّة؛ انظر معجم ما ا�صتعجم ) متالع(. وحام: بطن من بني ناه�ص بن ِعْفِر�ص   ِبِحمى �صَ
ّ
اخليل(. واملتالع: جبل لغني

ابن ُحْلف بن خثعم؛ انظر جمهرة اأن�صاب العرب 390.

مي: احلبل ُيفَتل ِمْن لونني، يريد به الِعنان، وَمْعِقُده  ف: الكرمي من اخليل. واخلّد الأ�صيل: الأمل�ص امل�صتوي. والرَبِ
ْ
ر الطِّ  )4(

هو مكاُن َعْقِده.

عظمان  وهما  ِه، 
ْ
ناِهَقي اإىل  الفر�ص  اأنف  ق�صبة  جانبي  يف  العظم  �صالبة  عن  َرقَّ  ما  وهو   ،

ّ
م

َّ
ال�ص جمع  موم: 

ُّ
وال�ص  )5(
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(.....(

:
)1(

في غريب الحديث  للخطابي )1: 483( 

َمـــْحـــَرمـــاً اإلــيــهــا  اأغــ�ــشــى  اأَْن  ـــــــاأردُت  ف ـــَرُم 1.  ـــْح ـــَم ــى اإلــيــهــا ال ــش ــ� ــْغ ولـَــِمـــْثـــُلـــَهـــا يُ

• • •

(69(

:
)2(

في )كتاب فيه �صرح ع�صر ق�صائد م�صهورة( )1: 1(

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

: هذا ما اأردنا �صرَحه من ق�صيدة 
)3(

 اإِلى رحمة رّبه عمر بن الح�صن بن م�صافر
ُ
قال الفقير

 لها، وهي هذه:
ّ
لعنا على �صرِح الأَ�صمعي حميد بن ثور، على ح�صب ما اطَّ

ــٍم ــاِل ــش � اأُمُّ  ـــَمـــْت  يَـــمَّ اأَنَّــــــى  ــــَع  بْ الــــرَّ ــال  ــشَ � يَتََكلَّما)4)1.  اأْن  بْـــِع  لـــلـــرَّ ـــــاَدٌة  ع ـــْل  َوهــــ

الفر�ص،  �َصّمان، وُي�صَتَحبُّ عرُي �ُصموِم  الفر�ص، وهما  اأي�صًا: ِعرق يف خي�صوم   
ّ
م

َّ
�صاخ�صان يف جمرى دمعة، وال�ص

َتَدّل به على ِعْتِقه؛ انظر تهذيب اللغة 12/ 321، والتكملة والذيل وال�صلة )�صمم(، والل�صان والتاج )�صمم(.
ْ

وُي�ص

(، كما اأن�صده 
ُ
)1(  هو البيت الثامن من الق�صيدة ذات الرقم )36(، وقد َوِهمَ اخلّطابي يف قافية البيت، و�صواُبها )املَْحَجر

قبل ذلك يف كتابه 150/1.

 140  ،117  -  113  ،110  ،79  ،69  -  66  ،63  -  53  ،47  ،44  -  42  ،30  ،17  ،7 الأبيات:  ترد  ل    )2(

 -  42  ،30  ،17  ،7 الأبيات،  اأ�صفت  واإنا  م�صهورة«،  ق�صائد  ع�رس  �رسح  فيه  »كتاب  يف   156  ،148  ،141  -

86/ب؛   - 84/ب  الإ�صعاف:  وعن  64/اأ،   - 60/5/اأ  الطلب  منتهى  عن  برتتيبها   69  -  66  ،63  -  54  ،44
برتتيبها   117  -  113  ،110  ،79  ،53 والأبيات:  772؛  الإي�صاح:  �صواهد  اإي�صاح  عن  برتتيبه   47 والبيت: 

عن  برتتيبه   148 والبيت:  355؛   /4 الأغاين  عن  برتتيبهما   141  -  140 والبيتني:  147؛   -  129 الو�صيط:  عن 

طبقات ال�صافعية 210/1؛ والبيت: 156 برتتيبه عن الزهرة 245/1.

)3(  انظر حتقيق ن�صبه وع�رسه وا�صم كتابه يف الف�صل الثالث من الق�صم الأّول )الدرا�صة(: 83-82.

على  وحا�صية  والنحل،  امللل  يف  ل  والِف�صَ القراآن،  لأحكام  واجلامع  احلفاظ،  وكنز  والعمدة،  الأديب،  فرحة  يف    )4(

ْبِع...«. ويف منتهى الطلب، واجلامع لأحكام القراآن، والإ�صعاف: »... اأّم 
َّ
�رسح بانت �صعاد، والو�صيط: »�َصِل الر

طاِرق...«.

اهلل  قال  )اأين(،  معنيان؛ معنى )كيف( ومعنى  لها  اأّنى:   .
ّ
ِني

ْ
َمب اأو غي  ًا كان 

ّ
ِني

ْ
َمب املنزل،  بع: 

َّ
»الر ابُن م�صافر:  وقال   

مَيََّمْت،  اأَْيَن  مبعنى:  ميََّمْت،  و: اأّنى  )كيف(،  مبعنى  فهذا   ]259 } ]البقرة:  } تعاىل: 

{ َدْت.وهل عادٌة:َلْفُظه ا�صتفهام،ومعناُه اجَلْحُد،اأي: لي�ص تلك عادًة به، قال اهلل تعاىل: { َق�صَ
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ــــْل بـَــدا ـــــــَت، َه ـــذا اأَنْ ـــبَّ َوُقـــــول لَـــــُه: يـــا َح تَاأَيَّما)1)2.  اأَْن  ــا  ــَدن ــْع بَ اأَراَدْت  اأَْو  ــهــا  لَ

ــٍل ــاِئ ــش ــ� ِل َرْجــــعــــاً  َردَّ  ــــعــــاً  َربْ اأنَّ  ــــــْو  َولَ ما)2)3.  لَتََفهَّ اأو  ــــُع  بْ ــــرَّ ال  
َّ
ـــــــي اإِلَ لَــــــَردَّ 

ْت  واأَ�ْشَخ�شَ ــراَق  ــِف ال ــْدُت  ــَه ــشْ واأَ� ــِهــْدُت  �ــشَ ما)3)4.  ُمَجرَّ َحــــْوًل  ــــِف  الإلْ ــَد  ــْع بَ اُر  ــــدَّ ال ِبــنــا 

ــا ــنَ ــيَّ ــبَ
ــــعــــاِن َقـــْبـــلـــي لَ بْ َولَـــــــْو نـَـــَطــــَق الــــرَّ ما)4)5.  َمْن�شِ الَقْي�ِص  ـــِرئ  َواِم ِهــْنــٍد  ِل�شاِحِب 

ـــال ـــ�ـــشَ ْف ـــوؤاِل َواأَ ـــشُّ ـــ� ـــــْوَق ال ـــاأَل َف ـــشَ ــــا � َوم ما)5)6.  َوتََلوُّ َعــــْولَــــًة  ـــــاٍك  ب ـــــلِّ  ُك ــى  ــل ع

ـــَدا ـــ�ـــشَ واأنْ ـــاِة  ـــُو�ـــش ال َقـــــْوِل  عــلــى  َوزاَدا  ما)6)7.  الُمَلوَّ ــِويَّ  ــَغ ال ــِوي  ــْغ يُ مــا  ْعِر  ال�شِّ ــَن  ِم  

  ]ال�صعراء: 93[ وقد علم �صبحانه اأنهم ل ين�رسونهم، وهذا توبيخ لهم«. وقال ابن حزم: »ورمبا و�صعت العرب 

لفظة )العادة( مكان لفظة )الطبيعة( كما قال حميد بن ثور الهاليل: )البيت(« الف�صل 117/5.

)1(  يف كنز احلفاظ، والو�صيط: »وقول لها: ياحبذا اأنت...«. ويف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »... يا َرْبُع ِباهلِل...... 

َا«. بعُد اإلَّ تاأميُّ

، مِلَْن كان منهما بغِي  ، وامراأٌة اأميِّ ميِّ
ًا؛ ورجل اأَ َْت تاأميُّ ا( ُمقاُمها بغِي زوج، يقال: تاأميَّ وقال ابن م�صافر: »معنى )اأَْن تاأَميَّ  

زوج؛ وجمُعه اأيامى، قالوا: والأَ�صل اأيامِي«.

...... لتكلَّما«. ويف الو�صيط: ».. اأ�صار اإيل«  )2(  يف مقايي�ص اللغة: »... اأ�صار اإيلَّ

ه. َردَّ رجعًا ل�صائل: اأي َردَّ جوابًا؛ وَرْجُع الَقْوِل: جواُبه؛ وَرجيُعه: 
ُ
م ذكر ْبُع: املنزل، وقد تقدَّ

َّ
وقال ابُن م�صافر: »الر  

ْجُع ين�رِسف 
َّ
َدْين: َعْطُفهما اإِىل ال�صدر، والر

َ
ًة؛ وَرْجُع الي

َّ
َر منه؛ والرجيُع يف غِي هذا: َرْجُع الرَبِْق، وهو مَلُعه مر

ِّ
ما ُكر

اإِىل معاٍن كثية«.

)3(  قال ابن م�صافر: »اأ�صخ�صت: اأي َرَحَلْت بنا الّدار، ويقال: اأ�صخ�صت الداُر اأهَلها، اإذا َرَحلوا عنها، وكلُّ �صاِخ�ٍص 

ن ِمن ال�صجرة - فقد �َصَخ�َص عنه، و�ُصُخو�ص  ا عِن ا�صتواِئه - مثل احَلَجر يف احلاِئط والُغ�صْ
َ
َنب َخاِرٌج، وكلُّ �صيٍء 

احبة.  ة؛ والإْلَفُة: ال�صّ
َ
ا �َصْخ�ُص الإن�صان: فهو قاَمُته. بعَد الإلف: اأي بعد املُ�صاَحب َء ودواُمه اإِليه، فاأمَّ

ْ
ي : اتِّباُعه ال�صَّ �رسَ

َ
الب

ُم: 
ْ
واجَلر واه؛  �صِ عّما  بَتماِمه  ُمْنَقِطعًا  تاّمًا  َحْوًل  قاَل:  كاأّنه  الَقْطع،  من  ماأخوذ  واأ�صُله  تاّمًا؛  اأي  مًا، 

ّ
ر جُمَ قوله: حوًل 

َْمُتها وَجَذْذُتها، اإِذا َقَطْعت ثمرُتها«. ْمُت النَّخلَة و�رسَ
َ
الَقْطُع؛ ُيقال: َجر

 هنٍد 
ْ
)4(  قال ابُن م�صافر: »يجوز اأْن يكون اأراَد ربعًا واحداً فثّناُه ببع�ِص ما حولَه من ُنوؤٍْي اأواأثاٍث، ويجوز اأنَّه يعني ربَعي

النَّْهِدّي، كان يهوى هنداً. وفاطمة: �صاحبُة  . و�صاحب هند: هو عبُد  اهلل بن عجالن  ُجَلنْيِ
َّ
 الر

ْ
َتي

َ
وفاطمَة �صاِحب

ُمك ؟ اأي: اأين  ج واملَْطَلع؛ ُيقال: اأَْيَن َمْن�صِ
َ
م اأي�صًا: املَْخر م: َوْجُه الأَمِر ومعرفُته وَبياُنه، واملَْن�صِ اِمرئ القي�ص. واملَْن�صِ

مَ علينا َخرَبٌ ِمن وجِه كذا؛ اأي: اأتانا«. َ
َج، َوُيقال: َن�ص

َ
م هذا احلديث ؟ اأي: ِمَّْن َخر ُهك، و: اأَْيَن َمْن�صِ توجُّ

)5(  يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »ُهما �صاأَل …«.

كاِء، ول يكوُن 
ُ
ْوِت بالب َرْفُع ال�صَّ َدر، وُهَو  ل. والَعْوَلة: ال�صم، والإعوال: املَ�صْ وايُة: ُهما �َصاأَ

ِّ
وقال ابن م�صافر »الر  

ر، وهو ماأخوٌذ ِمن اللَّْوم، اأي: وقفت حتى  ث والتََّنظُّ م: التََّمكُّ اإعواٌل اإّل باجتماٍع ورفِع �صوٍت والبكاء جميعًا. والتََّلوُّ

رَبْت«. ْمت، اأي: �صَ  َمالمة؛ وُيقال: َتَلوَّ
َّ
ْب علي ل جَتِ

ُم: ُمباَلغة املَُلوم، الذي ُيالم  لََّلُه، واملَُلوَّ  ويكِذب يف حديثه وُيَزيِّنه. واأغواه: �صَ
ّ
)6(  الُو�صاة: جمع الوا�صي، وهو الذي ينم

على ما ياأتي ِمن فعل اأو قول.
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ــٍة ــحَّ �ــشِ ـــَد  ـــْع بَ ـــنـــي  رابَ ــــْد  َق ــِري  بَــ�ــشَ اأََرى  وتَ�ْشَلما)1)8.  ــحَّ  ــ�ــشِ تَ اأْن  داًء  ــَك  ــبُ ــشْ ــ� َوَح

ـــراِن يـَـــــْوٌم ولَــْيــَلــٌة ـــــْن يَـــْلـــبَـــَث الـــَعـــ�ـــشْ ولَ ما)2)9.  تَيَمَّ مـــا  يُــــْدِركــــا  اأَْن  ــا  ــب ــَل َط اإِذا 

ـــْظـــَرٍة  ــُت، َونَ ــْع ــِم ــشَ ــــْوٍت � ـــْوٍت عــلــى َف ـــشَ َو� اأَْدَهما)3)10.  ـــاَد  ع ـــْد  َق ــُل  ــْي ــلَّ َوال ــا،  ــَه ــتُ ــْي ــالَف تَ

ـــُه ـــاأنَّ ـــاٍب ك ـــب ـــشَ ـــــْن � ـــٍن ِم ـــ�ـــشْ ِة ُغ ِبـــــِجـــــدَّ ما)4)11.  ُم�َشهَّ ِرداًء  ــونــي  يـَـْكــ�ــشُ ــُت  ــْم ُق اإِذا 

ــْت ــَم ــمَّ ــيَ ــَك الـــُحـــمـــوُل تَ ــْت ــاَق ــش َك � اأَِجــــــــدَّ يََرْمَرما)5)12.  يـَـمــيــنــاً  واْجـــتـــاَزْت  َهـــَدانـَــْيـــِن 

)1(  يف عقالِء املجانني، »اأرى ج�صدي...«، ويف التمثيل واملحا�رسة: »اأرى بدين« ويف عيار ال�صعر 131، وحما�صة 

اخلالديني، وجمموعة املعاين، و�رسح مقامات احلريري، ونور القب�ص »… َقْد خاَنِني …«. ويف الَو�صيط: »… َبْعَد 

َقما«.
ْ

ٍة …«. ويف بلوغ الأرب: »… َوَت�ص ِحدَّ

بغي موت  اأُخرى وطاَل ذلك  ة وت�صقم 
ّ
مر ّح  ت�صِ ُكْنَت  اإِذا  ُيقال:  حَّ وت�صقما؛ 

َت�صِ اأْن  م�صافر: »وُيروى:  ابن  وقال   

م و�صعفه وَمَذلَُّته، َفَمْن 
َ
َلما، فاإذا طاَلْت �صالَمُتك َهِرْمَت، فاأحاَطْت ِبَك اأوجاُع الَهر

ْ
ّح وَت�ص َهِرْمَت؛ وكذلك: اأْن َت�صِ

ك بذلك داًء«.
ُ
ْت اأوجاُعه، فح�صب َهِرَم َذلَّ وهاَن على اأهله وَكرُثَ

الّلغة، والّالآيل، والفوائد املح�صورة يف �رسح املق�صورة، و�صفر  )2(  يف العني، والكامل، واأ�صداد الأنباري، وتهذيب 

…« حتريف.  التنوخي »فلن …«؛ ويف التذكرة ال�صعدية: »واأن  …«، ويف قوايف القا�صي  ال�صعادة: »ول يلبث 

اْخَتَلفا  ويف العني، والتمثيل واملحا�رسة، وتاريخ دم�صق، ومت�رس تاريخ دم�صق، وتهذيب تاريخ دم�صق: »… اإذا 

.»…
ان،  ُل والّنهار؛ وُهَما: الَفَتيان، واجلديدان، َواملََلَوان، والأََجدَّ

ْ
وقال ابن م�صافر: »الروايُة: يومًا وليلًة. والع�رسان: الّلي  

اإذ كان غايَتهما  املَْوَت طلبهما،  ُيْفِنياُه ومُييتاُه: وجعل  اأْن  الإن�صاَن  ُيْلِبثاِن  اأي ل  دا وَطَلبا،  َق�صَ ما(:  َمَّ
)َتي ْدفان. 

ِّ
والر

َل القيامة«.
ْ
لأنَّهما ينتهيان بالنا�ص اإليه يف الدنيا َقب

ويف  اأغ�صما«؛  عاد   ...« والإ�صعاف:  الطلب،  منتهى  ويف  حتريف.  اأدهما«  كاد  »وَمْوٍت...  الوح�صيات:  يف    )3(

الو�صيط: »… �صار اأَْبَهما«.

ة �صمعي، يعني �صوَت  حَّ
ْوَت البعيد ل�صِ اأ�صمع ال�صَّ وقال ابُن م�صافر: »واملعنى يف قوله: على َفْوٍت، اأي: قد ُكْنُت   

ْهَمة، 
ُ
ْعد. والأبهم: الأ�صود، من الب

ُ
ُتها: اأي تداركُتها. و)عاد اأدهما(: اأي اأ�صود«. والَفْوت: الب

ْ
عاِئن. تالَفي احلاِدي بالظَّ

 فيه - اأي يظِلُمه - مِلا يجد 
َ
م ال�صائر م: كاأّنه َيْغ�صِ هيم: الأَ�صود. والأَْغ�صَ

َ
واد؛ واّلذي يف الّل�صان والقامو�ص: الب

َّ
وهي ال�ص

ِم، وهو ال�صواد، وُظْلَمة الّليل.
َ

ني املُْهَملة، من الَغ�ص
ِّ

ما( بال�ص
َ

فيه من الأهوال وغيها؛ ولعّله ت�صحيف لـ)اأَْغ�ص

.»… ٍ )4(  يف الوح�صيات، ومنتهى الطلب، والإ�صعاف: »ِبِحْدثاِن َعْهٍد …« ويف الو�صيط: »بجّدِة َع�رسْ

هام«؛ والأَفواق: 
ِّ

ى على َنْق�ٍص ُي�ْصِبه اأَْفواَق ال�ص م: املَْو�صَّ هَّ َ
ُته وَطراَوُته. واملُ�ص حَّ ُة كّل �صيء: �صِ وقال ابُن م�صافر: »ِجدَّ  

ْهم.
َّ

ع الَوَتِر ِمن ال�ص جمع ُفوق، وهو َمْو�صِ

)5(  يف معجم ما ا�صتعجم: » �صاقتك احُلدوُج …« ويف الو�صيط: »… َهَداَبنْي َواجتاَبْت …« ت�صحيف.

ك، بَك�رْسِ اجليم وَفْتِحها، معناه: ِبِجدٍّ منك هذا ؟ و�صاقتَك: ِمن ال�صوق؛ ُيقال: �صاَقني  وقال ابُن م�صافر: »ُيروى: اأِجدَّ  

َدْت. )َهَداَننْي(: ُهما  َمْت: َق�صَ َمَّ
وق اإِليه. احُلمول: الإِبل عليها الهوداج. َتي وُقني، فهو �صاِئُق يل، واأَنا َم�صُ ْوُق َي�صُ ال�صَّ

ُجل: هو 
ّ
َفْتُه مَيَْنًة؛ ومنه قيل للر ي. واجتاَزت ميينًا، اأي: َخلَّ

َّ
ف بها الهدايُة يف ال�ص

َ
عان فيهما حجارة من�صوبة ُيْعر َمْو�صِ

بة  ُمْنَت�صِ اأََكَمٍة وهي ِحجارة  ما(: الإْرُم ال�صغي على 
َ
ْمر

َ
َيُجوُزه. )َير ع، اأي: هو  َتْعَماًل على املَْو�صِ

ْ
اإِذا كاَن ُم�ص َتاز،  جُمْ
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ــْت ــَف ــلِّ ـــوٍج بـــِنـــيـــَريْـــِن ُك ــــلِّ َمـــْنـــ�ـــشُ ــى ُك عــل ما)1)13.  اأَْه�شَ ــَر  ــْي َغ ــاً  ــِزم ــْح َم ــَعــتـَـْيــِه  ِنــ�ــشْ ُقـــوى 

ــــاُء فـــاأُْهـــِمـــَلـــْت ع ــــرِّ ــا ال ــه ــْت ــاَط ــخ ـــــالٌد تَ ِج َقَلهـَزما)2)14.  ــــــرازاً  ُج َرّجــــافــــاً  ــــَن  ــــْف واآلَ

ــٍب ــْذنَ ـــلِّ ِم ـــْن ُك ـــُمـــراَر الـــَجـــْوَن ِم ـــَن ال ـــْي َرَع ما)3)15.  والُمَحرَّ ــهــا  ــلَّ ُك ـــمـــاَدى  ُج ــوَر  ــه ــشُ �

ـــْت لَ ـــدَّ ـــبَ ــاِء حـــتـّــى تَ ــب ــغ ــلَّ ــال اإلـــــى الـــنِّـــيـــِر ف ما)4)16.  الُم�َشدِّ ــريــَب  الــ�ــشَّ ــهــا  َرواغــي ــاَن  ــك َم

ّد على البعي. وَهَدانان: جبالن  َتَدّل بها«. واجتابت: َقَطَعْت. واحُلدوُج: جمع احِلْدج، وهو مركٌب للنِّ�صاء ُي�صَ
ْ

ُي�ص

ٌل يف بالد قي�ص، معجم البلدان )يرمرم(.
َ
م: َجب

َ
ْمر

َ
م؛ وانظر معجم ما ا�صتعجم )هدانان(، وَير

َ
ْمر

َ
يف بالد قي�ص َقبل َير

رْبيَن …« ت�صحيف.
َ
)1(  يف الو�صيط: »… ِبي

ج بِنَيْين، وهو اأَْوَثُج له واأَْكَثُف واأَْحَكمُ 
َ

وقال ابُن م�صافر: »اأي: بعي َكثيٌف غليٌظ ذو �صحٍم وحلٍم، كالثَّوب الذي ُيْن�ص  

ة. قال  ع التي ُيْفَتل عليها، اأََحُدها ُقوَّ
ْ

ِل اأو النِّ�ص
ْ
ْنَعِته؛ ويقال للبعي اجَلْلد القوّي: اإنَّه َلُذو ِنَيْين. والُقَوى: طاقاُت احَلب ِل�صَ

ِزمه: َو�َصُطه،  ع. وحَمْ
َ

َعة وِن�ص
ْ

ع واأْن�صاع وُن�صوع، وِن�ص
ْ

اأبو عمرو: وهي ِمَن العِقِب: الأُ�صوُن، واحُدها اإ�صٌن. َوُيقال: ِن�ص

مُ يف اجلنبني، والإخطاُف  : الَه�صَ
ّ
نْي؛ قال الكالبي

َ
اِمر اجَلْنب يم: ال�صَّ م والَه�صِ ابَّة. والأَْه�صَ ع احِلزام ِمن الدَّ وهو َمْو�صِ

 يف اجل�صِد كّله، واخلمو�ُص يف البطِن كّله«. وقوُل ابِن م�صافر: وهو اأَْوَثُج َله، اأي 
ُ
ْمر يف اخلا�رستني؛ وقال غيه: ال�صُّ

َعة. والإ�ْصُن: 
ْ

حال، والِقطعة منه ِن�ص
ِّ
ّد بِه الر ج َعري�صًا ُت�صَ

َ
اأقوى واأْوَثق، وَبِعي َوثيٌج: َقِوّي  ُمْكَتِنز. والنِّ�صع: �َصْي ُيْن�ص

ِل.
ْ
ِع واحَلب

ْ
طاقُة النِّ�ص

)2(  يف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »… واأَْلَفنْيَ … َتَلْهَزما« حتريف.

عاء: 
ِّ
الر َتخاَطْتها  َجْلَدة.  واحدُتها  ِعظاُمها،  ت  وا�صَتدَّ َغُلَظْت جلوَدها  التي  الإبل:  من  »اجِلالد  م�صافر:  ابُن  وقال   

ِب املرتع. وُيقال: اأَلَّْفُت بيَنهما اإِذا جمعت بنَي اثنني، واأَلَّْفت اإذا األزقت بع�َص ال�صيء  اأَْهَمَلْتها يف املرعى، لالأَْمِن وِخ�صْ

ديد الأَكل. والَقَلْهَزم:  از: ال�صَّ
َ
َمِنه. واجُلر ُجف ج�صُده وراأ�ُصه من َبْدِنه، اأي ِمن �صِ

ْ
افًا(: اأي فحاًل َير اإىل بع�ص. )َرجَّ

؛ وهو املُْكَدم«. املُوَثُق اخللق اإِىل الِق�رسَ

ٍح …«؛  نا …« حتريف. ويف �رسح ديوان احلما�صة، للتربيزي »... من بطن ُتو�صِ
ْ
)3(  يف تف�صي غريب القراآن: »َرَعي

، و�رسح الق�صائد ال�صبع 
ّ
بي

ْ
ويف كتاب ال�صعر: »… من كّل باطٍن َدميٍث …«؛ ويف الّتقفية، وغريب احلديث للَحر

الطوال: »… ِمن كّل ِمْذَنٍب َدميٍث …«.

ورمّبا  هل، 
َّ

ال�ص وَمْنِبُته  بيع، 
َّ
الر ع�صب  ِمن  وهو  ُمرارة،  واحدته  الُع�ْصب،  َخْيُ  »املُرار:  م�صافر:  ابن  قال   

 

ة،  َه�صَّ ِعيداٌن  وله  الزعفران  ورق  هيئِة  على  ورقُه  عَّب،  َيَت�صَ ثم  �صاٍق،  على  ينبت  وهو  ِظ، 
ْ
الَقي يف  ت 

ُ
َيْنب

 - ه 
ُ

ياِب�ص اأي   - ُنه  َخ�صِ كان  يب�ص  فاإذا  رطبًا،  كان  ما  ع�صب  خُي  وهو  ُفر،  الُع�صْ َثَمِر  كهيئة  ه 
ُ
وَثَمر

 

»اجَلْون:  قتيبة:  ابُن  وقال  ة«.  و�صَ
َّ
الر اإىل  املاِء  َم�صيُل  وامِلْذَنب:  ِمْذَنب(  كل  )من  ْت. 

َ
َيِب�ص اإِذا  الباِقّلي  عيداِن  مثَل 

ثناوؤه:  جل  اهلُل  قاَل  كما  �صهران،  وُهَما  جمادى(  )�صهور  وقال:  َرَجب.  م: 
َّ
واملَُحر خ�رسته،  ة  دَّ �صِ من  الأَ�صود، 

العرب يف   وكانت  109؛  الأَنواء:  َف�صاِعداً«.  اأََخَوْين  يريد   ]11  /4 ] الن�صاء   { }

ح: كثيب  . وُتو�صِ ْهُل اللَّنيِّ
َّ

ميث: ال�ص َم، انظر تهذيب اللغة 49/5. والدَّ
َّ
 واملَُحر

َّ
اجلاهلية ت�صّمي �صهر رجب الأَ�صم

هناء قرب اليمامة، معجم البلدان )تو�صح(. اأبي�ص من ُكْثباٍن ُحْمٍر بالدَّ

)4(  يف منتهى الّطلب، والإِ�صعاف: »من النِّي فاللَّْعباء...«. ويف معجم ما ا�صتعجم، ومعجم البلدان: »فاللَّعباء …«؛ 

ما«. دَّ َ
يَف املُ�ص ويف الو�صيط: »… فاللَّْعناء …« ت�صحيف. ويف �صائر امل�صادر: »ال�رسَّ
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َدْت ــهــا وُجـــــرِّ ــْن ــُو ِم ــشْ ــ� ــنِّ ــى ال ــفَّ ــَع َوحـــتَّـــى تَ ما)1)17.  تََجرَّ قـــد  ــــٍع  ــــْربَ َم ــــْن  ِم َحـــواِلـــبـُــهـــا 

ـَهــْت ــبِـّ ـــا ُكـــَمـــْيـــتـــاً و�ــشُ ـــاهــــ ـــَدّم وَعــــــاَد ُم ما)2)18.  ُمَهدَّ ِوجـــــاراً  ــهــا  ــْن ِم الــُكــلــى  َمــكــاُن 

ـــْت  ـــَذَع ــطــاَف وَذْع ــنِّ ــهــا ال ــدي يْ ــاأَ ــْت ب ــشَ ــا� َوخ ما)3)19.  الُمَخدَّ ــَف  ــي ــَوظ ال اإِلَّ  ــا  ــهـــ ــاِن ــي ــاأَْق ب

وقال ابن م�صافر: »الني واللَّْغباء: مو�صعان، ويف غي هذا املو�صع: اللََّغُب واللُّغوب هما جميعًا التََّعب، ومنه قيَل   

اغب: اجلائع، والاّلغب: التَِّعب؛ فاللََّغُب امل�صدُر، واللُّغوب ال�صم. وَرواغيها: جمع 
ّ

ُجل: �صاِغب لِغب؛ فال�ص
َّ
للر

ماء، وهو ال�صقيع وهو الَوَقُظ اأي�صًا. 
َّ

يب: اجَلليد الذي يقع ِمن ال�ص غاء �صوتها. وال�رسَّ
ُّ
راغية، وهي من الإبل، والر

ه وغلب عليه: قد �َصِدَم، وَكرُثَ �َصَدُمه؛  ها؛ وُيقال ملن َكرُثَ َهمُّ
َ
م: اأراَد به الكثَي الذي قد �َصدَّ اأفواَهها وَمناِخر دِّ َ

واملُ�ص

قٍة 
ْ
َهُه بالِفدام املَ�ْصُدوِد على الَفِم؛ وكلُّ �صيء �َصَدْدت فاُه بِخر

َّ
ما(، �َصب . وُيروى: ) املَُفدَّ

ّ
وقال: ناِدٌم �صاِدم، اأي: نادم ُمْغَتم

ْمَتُه َتْفدميًا، وال�صم الِفدام«. ول اأجد يف املعجمات الوقظ مبعنى اجلليد. واللَّْعباء، بالَعنْي املهملة:  َهها فقد َفدَّ
َ
اأو ما اأَ�ْصب

يَّة، وانظر معجم البلدان )الّلعباء(. ويف كتاب منتخبات من كتاب املنتخب يف  ِ ا�صمُ اأر�ٍص غليظٍة باأعلى ِحمى �رسَ

ابه؛  ُم َفُمه، وهو اأي�صًا: الفحُل املحبو�ص عن الإِبل رغبًة َعْن �رسِ دَّ َ
ِعي الَع�صو�ص، ُي�ص

َ
م: الب دَّ َ

حما�صن اأ�صعار العرب: »املُ�ص

يِف هاهنا. وال�رسيف: َحّك  َتعار لل�رسَّ
ْ

م ُم�ص دَّ َ
َمِنها. واملُ�ص ََفْت باأنياِبها ِمْن �صِ  �رسَ

َّ
ْعِف، ُثم يقول: كانت ترغو ِمَن ال�صَّ

َمنًا ون�صاطًا« نقاًل عن ديوان حميد بن ثور، بتحقيق امليمني: 9. الأَنياب �صِ

م: 
َّ
ر بيع. وجَتَ

ّ
ع يقيم فيه القوُم يف الر َبُع: املَْو�صِ

ْ
و: البعي املهزول. واملَر )1(  تعّفى: �َصِمَن؛وناقة عاِفيُة اللَّحم: كثيُته. والنِّ�صْ

ِم الَقْطع.
ْ
اُته، واأ�صُل اجَلر

َ
انق�صى، اأي: ذهب َنب

ما«. ويف امللّمع، والو�صيط: »… ُكلوُم الُكلى …«؛  )2(  يف كتاب الإبل: »و�صار … قروح الُكلى منها الوجاَر املَُهدَّ

ما«. ويف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »… ُكلوُم ُكالُهنَّ الِوجاَر املَُهدَّ

ْت اأَلواُنها َعِن  َ ة: ما َقلَّ وكاَن اإىِل ال�صفار. فيقول: َتَغيَّ
َ
ى ِمَن احُلْمر ما. واملَُدمَّ واية: الِوجاَر املَُهدَّ

ِّ
قال ابُن م�صافر: »الر  

م�ِص والَهواء، فكاأَنَّها قد اأُْحِرقت جلوُدها َفاْكماتَّْت لذلك اأَلواُنها؛  واد ِلُطوِل ُظهوِرها لل�صَّ
َّ

ة و�رسبت اإِىل ال�ص
َ
احُلْمر

ْتَها اأنَّها  وباَرها التي َنَف�صَ تًا، اأراَد اأَ
ْ
اها ُكَمي ة، فا�صتعاَره. ويكوُن اأي�صًا اأنَّه اأراد بقولِه: عاد ُمَدمَّ والُكْمَتُة يف اخليل خا�صَّ

والِوجار:  كذلك.  ف�صارت   جلوَدها 
ُ

ال�ّصْم�ص فاأَحرقت  داَء، 
ْ
َجر وبقيت  الأوبار  فذهبت  اللَّون،  ذلك  على  كانت 

َها يف  ه خوا�رسِ
َّ
نًا، ف�صب

ِّ
ي
َ
دَّ وبقي باُبه ُمَتب َ

م اْن�ص َمع له َجْمٌع، فاإذا َتَهدَّ
ْ

ع الذي ياأوي اإليه، وهو واحد، ول ُي�ص
ُ
ب ُجْحر ال�صَّ

م«. حوم واللُّحوم وان�صداَدها بالوجاِر املَُهدَّ امتالِئها ِمن ال�صُّ

الطلب  منتهى  ويف  حتريف.  )باأْقتادها(  وكلمة  ما«  دَّ ُمَ �رسيحا  اإِل  باأقتاِدها  وَدْعَدعت   ..« والو�صيط:  العني،  يف    )3(

ما« وكلمة ) باأقيادها ( حتريف. دَّ والإ�صعاف: ».. باأقياِدها اإِلَّ وظيفًا ُمَ

ت الُغدران، فلم يبَق من املاء اإّل  ف وان�صلخ الربيع وَن�صَّ
ْ
ي وقال ابن م�صافر: »النِّطاف: بقايا املاء، وذلك اإِذا جاء ال�صَّ  

: الر�صغ. والوظيف: َعْظٌم دقيٌق متَّ�صل  اأر�صاُغها؛ والَقنْيُ اأقياِنها، وهي  اأطراف  اإىل  باأيديها، فال يبلغ  قليل تخو�صه 

راع، وهو جلٌد  �ْصِغ اأو الذِّ
ّ
م: الذي قد �ُصدَّ باخِلدام؛ واخِلدام: ما �ُصدَّ على الر راع، وهو يف اخليل والإِبل. واملَُخدَّ بالذِّ

قته. ويف كتاب منتخبات من كتاب املنتخب يف حما�صن اأ�صعار 
ّ
كته وفر

َّ
ّد على ذلك املو�صع«. وذعذعت املاء: حر ُي�صَ

َعْت« نقاًل عن ديوان  العرب: »يريد: جاء وقُت اخل�صب واحَليا، فخا�صت باأيديها ماَء ال�صماء. وَدْعَدَعْت: فرقت وَقطَّ

ّد به اخَلَدمة؛ واخَلَدمة: �صي غليظ حُمَْكم مثل احللقة،  ْي الّذي ُت�صَ
َّ

حميد بن ثور بتحقيق امليمني: 10. وال�رّسيح: ال�ص

ّد يف ُر�ْصغ البعي، في�صّد اإليها �رسائح نعلها. ُت�صَ
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ــحــاً  وا�ــشِ ــِق  ــفــا�ــشِ الــ�ــشَّ ُذو  فيها  ـــاَد  ع ــــْد  َوَق َحما)1)20.  اأَ�شْ ــْوُن  ــَج وال ــْوِر  ــثَّ ال ــْوِن  ــَل َك ِهجاناً 

ـــُه ـــالُ ـــنَ ـــتَ ـــــاَوُل اأَْطــــــــــراَف الـــِحـــمـــى َف ـــــنَ تَ َما)2)21.  تََقدَّ ْن  اأَ اأَْو�ـــشـــاِطـــه  ـــْن  َع َوتـَــْعـــَجـــُز 

ــا ــهـــ ــنَ ــْي ـــُز بَ ـــُج ـــْح اُد يَ دَّ ـــــــــرُّ ـــاء ِبـــهـــا ال ـــج َف َواأَْعَجَما)3)22.  ــِر  ــِدي ــَه ال َقــْرقــاِر  ــَن  ــْي بَ ــًدى  ــشُ �

ـــْت ـــِدَع ـــاأُْق لـــيـــهـــنَّ الــــَعــــذارى َف َوقــــاَمــــْت اإِ َما)4)23.  تََخطَّ اأَْن  ِعـــــّزًة  ـــذارى  ـــَع ال ـــــفُّ  اأَُك

)1(  يف اجليم:

َحى بال�صُّ ق  فا�صِ
َّ

ال�ص ذا  ِمنها  الَقوم  ى 
َ
ُمْكَدماَتر والــَجــْوَن  ِط 

ْ
الــُقــر َكــَلــْوِن  ًا 

ّ
َنقي

الف�صول والغايات: »... عاد منها..«. ويف منتهى الطلب، والإ�صعاف:  م«. ويف 
ْ
لـ»الَقر وكلمة »الَقْوم« حتريف   

ًا كَلْون الُقْلب...« وكلمة »ال�صقا�صق« ت�صحيف، ويف الو�صيط: ».. ذو 
ّ
ق وا�صحًا، نقي قا�صِ َم منها ذا ال�صَّ

ْ
»ترى الَقر

ال�صقا�صق... كلون الُقْلب...« ت�صحيف.

ِلُهزاِله وا�صرتخاِء جلده، فلما  رائق، كاأنَّه كان يف جلِده قبَل ذلك ت�صنُّج، وذلك  ق: الطَّ فا�صِ
َّ

وقال ابن م�صافر: »ال�ص  

 لوُنه. والِهجان: الأَبي�ص، والِهجان اأي�صًا: الَكِرمي من النَّا�ص. واجَلْون: الأَ�ْصَود؛ وقد 
َ
َرَعى �َصِمَن وامتالأ جلُده وَظَهر

كالّذي  �صواُده،  ي�صتّد  ول  ال�صواد  اإىِل  الأَلواِن  ِمن  ََب  ما �رسَ ْحم:  �صَ
والأَ الأ�صداد.  من  َجْون، وهو  لالأَبي�ص:  يقال 

القوّي؛  الغليظ  واملُْكَدم:  وار. 
ِّ

ال�ص والُقْلب:  للِفْحَلة.  وُيرْتَك  َكب، 
ْ
ُير ل  الذي  الفحل  م: 

ْ
م�ص«.والَقر ال�صَّ ت�صَحُمه 

واد، واأن�صد )البيت(« اجليم 150/3، ول يرد هذا املعنى يف الل�صان 
َّ

وقال اأبو عمرو: »املُْكَدم ِمن الإِبل: ال�صديد ال�ص

والقامو�ص ) كدم (.

ُ عن...«. )2(  يف الو�صيط »... اأْن تناَله، وَتْق�رسُ

وقال ابُن م�صافر: »احِلمى: ما ُحمي من الأر�ص، فال يرعاها ماُل اأحد اإّل ماُل �صاِحبها، وذلك لعّزته وقّوته؛ يقال:   

كتاب  من  منتخبات  كتاب  ويف  حُمْماة«.  فهي  النار  يف  احلديدَة  ُت 
ْ
واأَْحَمي ة، 

ّ
ِمي حَمْ فهي  اأَحميها،  الأر�َص  ُت 

ْ
َحَمي

املنتخب يف حما�صن اأ�صعار العرب: »اأطراف احلمى: اأواِئُله، يقول: اأُِبيَح لها ما حماُه الّنا�ص، فيكفيها ما اأ�صاَبْت ِمن 

اأطراِفه، ول حتتاُج اإىل اأو�صاطه« نقاًل عن ديوان حميد، بتحقيق امليمني: 10.

امليمني:  ورواية  واملخ�ص�ص،  البارع،  ويف  بها...«.  »وجاَء  والو�صيط:  وال�صلة،  والذيل  والتكملة  اجليم،  يف    )3(

الل�صان  ويف  ُيْحَجُز...«؛   ...« الإِبل:  ويف  ».. حَتُْجز..«؛  اجليم:  ويف  اد..«.  وَّ »الذُّ الو�صيط:  ويف  ّواد..«؛ 
ُّ
»الر

َعْوَن َحْوَلها..«. ويف التكملة والذيل وال�صلة: »... واأَْزَجَما«.
ْ

)�صدا(: ».. ُي�ص

اد، وهم الذين َيِرُدون لياأخذوها من املرعى وي�صيوا بها اإىِل احِلَمى. َيْحُجُز:  دَّ َّ
اد: جَمَع الر دَّ ُّ

وقال ابن م�صافر: »الر  

قة؛  ْق�صِ ْك. وقرقار الهدير: ما باَن �صوُته واْلَتَوى بال�صِّ دى: الإهماُل والرتَّ
ُّ

ها ِمن بع�ص. وال�ص  مينع بع�صَ
َ
مَيَْنُع، فكاأن الهدير

ُغو.
ْ
عُي الذي ل َير

َ
: الب

ُ
«.والأَْزَجم

ّ
ه ذلك بالكالم الف�صيح والكالم الأعجمي

ّ
نًا، ف�صب

ِّ
والأَعجم منه: مال يكن َبي

)4(  يف منتهى الطلب، والإِ�صعاف: »فقام العذارى باملثاين...«.

ت؛ يقال: َقَدْعُت البعَي واأَْقَدْعُته اإِذا  وقال ابُن م�صافر: »العذارى: جمع عذراء، وهي الأبكار. اأُْقِدعت: ُمِنَعْت َوُرَدّ  

ِل 
ْ
َبط براأ�ِص احَلب

ْ
قيق الذي ُير ل الَدّ

ْ
مام؛ والزمام: احَلب ّد بالِزّ  وال�رسعة. واخِلطام: احلبل الذي ُي�صَ

ّ
ِي َرَدْدَته بعناِنِه عن املُ�صِ

َيّ اأي�صًا يف الأَنف مكاَن  ُة: احَلْلقة التي ُت�صَ ُ يف اأَْنِف اجَلمل؛ والرُبَ َيّ ِف اخِل�صا�َصِة؛ واخِل�صا�َصُة: الُعوُد الذي ُي�صَ
َ
اإِىل َطر

ْت ِخزاَمة«.
َ
ي ٌة ِمْن �َصَعٍر �ُصِمّ

َ
ْفٍر، فاإِن ُجِعل يف اأنفه ُبر ا كانت احَلْلقُة ِمن خ�صٍب اأو من �صُ اخِل�صا�صة، وُرمَبّ

وٍف اأو �َصَعٍر اأو غيه. ٌل ِمْن �صُ
ْ
واملثاين: َجْمع املَْثناة؛ وهي َحب  
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ـٍث ـــِر ُكـــــلُّ ُمــَلــبَـّ ْج ـــزَّ ـــل ــــــوى ِل ـــا اْرع َفـــَلـــمَّ َما)1)24.  ُمَلدَّ ِجــرانــاً  ــو  ــُل ــْت يَ فا  ال�شَّ ــْدِر  ــشَ ــ� َك

ــقــي ــتَّ يَ َظـــــلَّ  ـــي  ـــت الّ الـــنَّـــْفـــ�ـــصِ  ُة  ــــــزَّ ِع اإِذا  تََعلََّما)2)25.  مـــا  ــِه  ــشِ ــ� ــْن تُ ــــْم  لَ َحـــْبـــَلـــُه  ــا  ــه ِب

ــِه ــــي ِخــ�ــشــا�ــش ــــْت ِف ــــتَ ــــبَ ثْ
ـــا اأَتـَــــْتـــــُه اأَ َفـــَلـــمَّ اأَْرثََما)3)26.  ــِة  ــاَط ــم ــَح ال ــاِن  ــب ــْع ــثُ َك ـــاً  ـــام ِزم

ـــا ـــم َّ ـــاأَن مـــــاَم ك ــــِه الـــــزِّ ــــي ــــَوقِّ ــــٌد تَ ــــِدي �ــــشَ اأَْرَقَما)4)27.  بالِخ�شا�َشِة  ــْت  ــشَّ ــ� اأََع يُــراَهــا 

ٍث 
َّ
َما«؛ ويف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »... ُمَلي فا... ُمَقدَّ ِد ال�صَّ

ْ
ٍث َكَحي

َّ
)1(  يف غريب احلديث للخطابي: »... ُمَلي

ِحيف. ما« وكلمة )كِجيد( َت�صْ فا.. ُمَقدَّ مًا«؛ ويف رواية امليمني، والو�صيط: ».. َكِجيِد ال�صَّ فا... مقدَّ  ال�صَّ
ِّ
م َك�صُ

ِء اإِذا انتهيت عنه؛ ويقال اأي�صًا: ارَعَوْيت اإِىل قولك 
ْ
ي وقال ابَن م�صافر: »ارعوى: انتهى، ُيقال: قد ارَعَوْيت عِن ال�صَّ  

ل جميعًا. وقوله: ك�صدر ال�صفا، 
ْ
دِّب، ويكون هذا يف الإبل واخَلي

�ص الذي ُذلِّل واأُ ث: املروَّ
َّ
اإِذا رجعت اإِليه. واملَُلب

فا، وهو يتلو  ْدر؛ كاأّنه يقول: اإِّن �صائر َبَدِنه كال�صَّ ع. واجِلران: ال�صَّ
َ
َخِمه. يتلو: َيْتب ِل يف �صالبته و�صِ

َ
ْدِر اجَلب َهه ب�صَ

َّ
�َصب

م  زوُم، واحَلِزمُي، والَكْلَكاُل، واللَّباُن.واملَُلدَّ
ْ
ْور، واجُلوؤُْجوؤ، واجُلوؤْ�ُصو�ُص، واحَلي ْدر اأي�صًا: الزَّ ْدَره؛ ومن اأ�صماء ال�صَّ �صَ

ُث: 
َّ
َعها«. واملَُلي َت عليه ِرقاعًا من َغْيِ اأْن تقطع موا�صِ

ْ
ب ْمُت الّثوَب اإِذا َركَّ ِه حلُمه؛ ُيقال: َلدَّ

ْ
هاهنا: املُْكَتِنز املرُتاكب َعَلي

ٍل اأو غِيه.
َ
ُد: ُكلُّ ما �َصَخ�َص ِمن َجب

ْ
ديد. واحَلي ال�صَّ

َلٌة...«.
ْ
)2(  يف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »... كان َيتَّقي..« ويف رواية امليمني، والو�صيط: »... ِحي

ِن 
ْ

ب بِه وُعلَِّمه مَن ُح�ص دِّ
 ما كان اأُ

َ
ُعوَبَتُه َذَكر وقال ابَن م�صافر: »اإذا: جواُب )َفَلّما ارعوى(؛ يقول: مَلَّا ُزِجر وَلَزْمَن �صُ  

ه ما َتَعلَّم من ذلك الَوقار«. ه ل ُتْن�صِ ُة َنْف�صِ ة؛ يقول: َفِعزَّ يا�صِ
ِّ
الر

ْت يف...«. ويف 
َ
ب ه..«. ويف �صائر م�صادر البيت: ».. اأَْن�صَ ِه فالَثْت براأ�صِ

ْ
ي
َ
)3(  يف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »فاألقى بَلْحي

ل. ويف الّزاهر، و�رسح الق�صائد  وَّ
 الأَ

َ
ْطر مَ اأنَُّه مرفوٌع على البتداِء، لأنَّه ل ُيوِرِد ال�صَّ ال�صتقاق: »... زماٌم...« َتَوهَّ

طاِن احَلماَطِة...«. ويف ال�صتقاق، واملن�صف  لبن 
ْ
ي ال�صبع الطوال، واجُلمان، ومنتهى الطلب، والإ�صعاف: »... َك�صَ

جّني، والُف�صول والغايات: »... اأَْزَنَا« حتريف؛ ويف �صائر امل�صادر: »... حُمَْكَما«.

يف  مام  الزِّ َتْت 
َ
اأَْثب حتى   ،

َّ
وَقر لها  َفَذلَّ   - اأّوًل  منها  فاْمَتَنع  ذكرها  التي   - العذارى  اأََتْتُه  »يعني:  م�صافر:  ابن  وقال   

اأ�ص. 
ّ
ِخ�صا�صِة ِزماِمه. واخِل�صا�ُص، بك�رس اخلاء: الُعود الّذي ُيْجَعل يف اأنِف البعي؛ واخَل�صا�ص، بفتح احلاء: كّل �صغِي الر

اإِليها لأّنها  ة 
ّ
اأ�صاَف احلي �َصْوٍك. َجْمُعها َحَماط؛  العظيمُة، واجَلْمُع ثعابني. واحَلماَطُة: �صجرة ذاُت  ُة 

ّ
والثُّعبان: احلي

تاأوي فيها. والأَْرُثم: الذي فيه بيا�ٌص قليل«. و�صيطان احلماطة: �رسٌب من احليات تاأَلُف احَلماَط.

)4(  يف تهذيب الّلغة، واجُلمان، و�رسوح �َصْقط الزند: »�َصديداً...«؛ ويف منتهى الطلب، والإ�صعاف:

ــا نَّ ــاأَ َك ــى  َحــتَّ بالتَّْم�صاِح  ِزْلــــَن  ــِة اأَْرَقـــَمـــاَفــمــا  ــزام ــِخ ــي ال ـــــْت اإِلــيــِه ف َدبَّ
اأَ

ِى 
َ
ِبَتَوقِّيه اخِل�صا�صَة...« وكلمة )الإِمام( حتريف. ويف الل�صان، والتاج: »َنر ى 

َ
ويف تهذيب الّلغة »... الإِماَم... َير  

ْت...«، و�صبط الّتاء  اها اأُِع�صَّ
َ
اها...«؛ ويف �رسوح �صقط الزند: »... ُتر

َ
ِبَتَوقِّيِه اخِل�صا�َصَة...«؛ ويف اجُلمان: »... َتر

، فهو َيْفَزُع  ًة اأَْرَقمَ
َّ
ِه حي ا َجَعَلْت يف ِخ�صا�صِ  َوْهٌم. وقال ابُن م�صافر: »يعني اأَنَّه َيَتَوّقاها َبْع�َص التََّوقِّي، حتى كاأَنَّ

ّ
بال�صم

ُة( ُتْطَلق 
َّ
ِثها«. و)احَلي

َ
ِته، وهو من اأْخب ود يف بيا�ِص ِجْلِده اأو ُغرْبَ

ُّ
اراِت ال�ص ات: ما كان َلْوُنه كالدَّ

ّ
منه؛ والأَرقم ِمن احلي

ة اأَْرَقم«.
َّ
َكِر والأُنثى من احليات، ولذلك قال ابُن م�صافر: »َحي على الذَّ
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ـــُه ـــيـــنَ ــــــَوّراً كـــــــاأَنَّ َو�ـــشِ ــــــْق ــــــَن ُم بْ ــــــرَّ َوَق اأَْحَجَما)1)28.  ــُر  ــْف ــُغ ال ـــــُه  َراَم ــا  م اإذا  ــٍق  ــي ــِن ِب

َحـــْولَـــُه تَـــْعـــِزُف  الـــِجـــنَّ  انَّ  لَــــَو  ــٌد  ــْخ ــَل ــشِ � تََرْمَرما)2)29.  ــا  م ــــُه  ُدفَّ ــي  ــنِّ ــَغ ــُم ال ـــْرَب  ـــشَ َو�  

اأَ�ْشُم�ٍص َحـــْوِل  ــْن  ِم الــَجــْونــيَّ  الَق�ْشَوَر  َرَعــى  الُمَديََّما)3)30.  ــاَع  ع ــدُّ ال �َشْقماَن  ــِن  ــْط بَ َومـــْن 

الـــَقـــَرا ُمــــْدَمــــَج  ـــُه  ـــْرتَ ـــْدبَ ـــتَ ا�ـــشْ اإِذا  ـــــراُه  تَ �َشْلَجَما)4)31.  ــَن  ــْي ــَع ال ــُه  ــتَ ــْل ــبَ اأَْق اإِذا  ــمــاً  ــْع َوَف  

ـــٌة ـــُر َحـــيـــاً جـــــــاَءْت بــــِه اأَْرَحــــِبــــيَـّ ـــي ـــِع بَ ْعَظَما)5)32.  َواأَ الـــنِّـــتـــاِج  عــــاُم  ـــِه  ب ــــــاَل  اأَط

 »…
ُ
وراً …« حتريف. ويف الل�صان: »الُعْقر ْبَن َمْو�صُ

َّ
ونًا …«؛ ويف الو�صيط: »َفَقر رْبَن َمْو�صُ )1(  يف رواية امليمني: »َفقَّ

ت�صحيف.

َْب؛ يقال:  ِكه الَعَلَف وال�رسُّ
ْ
ه ِمن ِهياِجه وَتر

ُ
ْمر ا �صُ ْطِن على َعْظِم َبَدِنه، واإِنَّ

َ
 لِحُق الب

ٌ
: �صاِمر وقال ابن م�صافر: »ُمْقَورٌّ  

ُموٍت ـ اأي  ْحُل والَغبيُط والَقَتُب، وهو ِمن �صوٍف و�َصَعر َم�صْ
َّ
ّد بِه الر نُي: الذي ُي�صَ ٌل ُمْقَورُّ اإِذا كان طوياًل. الَو�صِ

ْ
َحب

 :
ُ
َخِمه وطوِله. والُغْفر ل؛ يقول: كاأنَّ َو�صيَنه م�صدوٌد بِنيٍق، ِمْن �صِ

َ
ع يف اجَلب ملوطـ  ومن اأََدٍم اأي�صًا. والنِّيق: اأعلى َمْو�صِ

ب وغِيها«. 
ْ
احَلر اإذا تاأّخر عن  ]وَنَك�َص[: مبعنى واحد، وهو  ُمْغِفر. واأْحَجمَ  اأَْغفار؛ والأُّم  الأُْرِويَِّة، وجمعه  َوَلُد 

: »املُْقَورُّ 
ّ
�صمينًا. وقال الأَ�صمعي ْبَن بعياً 

َّ
الَوعل. واملو�صون: املن�صوج ن�صجًا ُم�صاَعفًا؛ يعني: َوقر اأُنثى  والأُْرِويّة: 

اأي�صًا:  املُْقَورُّ   :
ُّ
الأَ�صمعي قال  )البيت(  ثور:  بن  حميد  قال  املهزول؛  غِيهم  لغِة  ويف  منُي؛ 

َّ
ال�ص ني: 

ِّ
الهالِلي لغِة  يف 

ِنه« الأَ�صداد: 44، ومثُله يف اأ�صداد ابن ال�صكيت: 197، واأ�صداد 
ْ

: ُطاَلَوُة ُح�ص رْبُ ِّ
ه، وال�ص رْبُ

َ �صِ  الَّذي قد َتَغيَّ
ُ
اِمر ال�صَّ

الأنبارّي: 294.

َتُه...«؛ ويف منتهى الطلب، والإِ�صعاف: »َوُقوراً... َيْعِزْفَن...  َلْخداً... َتْعِزُف حَتْ )2(  يف الفائق يف غريب احلديث: »�صِ

ا«. نَّ
َ
دى ما َتر ْوَت املُْغنِّي وال�صَّ ... و�صَ َلْخداً كاأَنَّ اجِلنَّ ا«؛ ويف رواية امليمني، والو�صيط: »�صِ نَّ

َ
ما َتر

الِخد؛  َلْخٌد؛ وَجْمُع ذلَك كلِّه: �صَ اَلِخد و�صِ َلْخِديٌّ و�صُ َلْخُد: الغليُظ ال�ّصديد؛ ُيقال: بعٌي �صِ وقال ابُن م�صافر: »ال�صِّ  

؛  َدُر َعَزْفُت َعْزفًا، والَعِزيُف ال�ْصمُ ة؛ واملَ�صْ
َ
َلْخداٌة. والعزيٌف: اللَِّعُب واللَّْهو، ول يكون اإّل ب�صوت وَجَلب والأُنثى �صَ

اف اإِذا كان  ِء اإِذا َكِرَهْتُه، فهي َتْعِزُف ُعزوفًا، وَنْف�ٌص َعُزوف؛ َوَرُجل عاِزف ِمَن اللَّْهو وَعزَّ
ْ
ي وَعَزَفْت نف�صي َعِن ال�صَّ

كا(«.
َّ
ر ما( اأي: )ما حَتَ

َ
ْمر

َ
ذلَك ِمْن عادِته. وقوُله: )ما َتر

ا«؛  عاَع املَُدميَّ ه يف اللِّ�صان والتاج على رواية: ».. الدُّ
َّ
عاِدَع �َصْدمَيا« ونب )3(  يف تهذيب الّلغة، والّل�صان، والتاج: »... الدَّ

ا«. عاِدع ُدميَّ ويف معجم البلدان: ».. الدَّ

ٍة  دَّ : الأَ�ْصَوُد، ِمن �صِ اأَْكِلها. واجَلْوينُّ ٌة َتُطوُل وَتْعُظم، والإِبُل ِحرا�ٌص على  ، وهو َحْم�صَ
ّ
ٌت ناِعٌم �ُصْهِلي

ْ
َنب َوُر: 

ْ
والَق�ص  

معجم  ع؛  مو�صِ ا�صمُ  و�َصْقمان:  )اأَ�ْصم�ص(.  ا�صتعجم  ما  ُمْعَجم  ل؛ 
ْ
ُعَقي َبني  بالِد  قِّ  �صِ ٌل يف 

َ
َجب واأَ�ْصُم�ص:  اِره.  اْخ�رسِ

ٌت يكوٌن فيِه ماٌء يف 
ْ
عاِدع: َنب حراء، واحدُته ُدعاَعة. والدَّ هل وال�صَّ

َّ
ة ِمن نباِت ال�ص

َ
عاع: ُع�ْصب البلدان )�صقمان(. والدُّ

ِبيدّي �صاِرحًا: »�َصْدمَي: َفْحٌل« التاج ) دعع(. ِف. وقال الزَّ
ْ
ي ال�صَّ

: اأي  ْلَتُه الَعنْيَ
َ
ْهِر. والَفْعم: املُْمَتِلئ؛ ُيقال: َحْو�ٌص ُمْفَعم، اأي َمُْلوء. اأَْقب وب الظَّ )4(  قال ابن م�صافر: »ُمْدَمج الَقرا: َمْع�صُ

هر، ِمن  هر؛ اأي �صديد الظَّ وب الظَّ ٍء«. وقول ابِن م�صافر: َمْع�صُ
ْ
ويل من كّل �َصي : الطَّ ْلَجمُ

َّ
اَلَتُه َتْنُظر اإليه. وال�ص

َ
جعْلَتها ُقب

َل اإِذا اأَجاَد َفْتَله.
ْ
ُه. واملُْدَمُج: القوّي املُْحَكم؛ واأَْدَمَج احَلب َء اإِذا �َصدَّ

ْ
ي َب ال�صَّ َقْوِلهم: َع�صَ

)5(  يف الأَيام والليايل وال�صهور، واملق�صور واملمدود، ورواية امليمني، والو�صيط: »ِبَغْي َحيًا...« ت�صحيف. ويف الأيام 

والليايل وال�صهور، ورواية امليمني، والو�صيط: »اأطاَل ِبَها...«.
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ـــاَل َع اإِذا  ـــْيـــِن  الـــحـــاِجـــبَ َطـــــيِّ  ـــاِرُم  ـــب ـــشُ � َعثَْمثََما)1)33.  ــــذاًء  ِح ــــا  َولَّه ـــــم  الأُْك ــلــى  َع

ــا بـَــْيـــَن زاِبــــٍن َة الـــِمـــْحـــالَل م ـــرَّ ــــى الـــ�ـــشُّ َرَع الُمَديََّما)2)34.  الــبُــُقــوِل   
َّ
ــِمــي َو�ــشْ ــْوِر  ــَخ ال اإِلـــى 

ــْن ــُك ــِن لـَـــْم يَ ــْي ــالَط ــِم ــَن ِبــــِه َغـــــْوَج ال ــْئ ــِج َف ُم�ْشِنما)3)35.  ــَن  ــي ــاِن ــث َع ذا  ـــاِء  ع ـــرِّ ال ِحــــداَج 

ـــِب ِخــْدِرهـــــا ـــْن ـــــى َج نـــاَخـــْتـــُه اإِل ــا اأَ َفــَلــمَّ َما)4)36.  يَتََرغَّ اأَْن  ــمَّ  هـــ اأَْو  ــْدَقــُه  �ــشِ ــجــا  َع

ه يف عاٍم َخ�صيٍب، وقد كاَن قبَلُه َجْدٌب؛  ٍب حملته اأمُّ ة: اأي َبِعُي ِخ�صْ
ّ
وقال ابن م�صافر: »َبِعُي حيًا جاءت به اأرحبي  

َة فيها؛  بوا َبْعَد اأَْزَمٍة و�َصَهٍب؛ يقال: �َصَنٌة �صهباء، اأي بي�صاء ل ُخ�رسْ اهم اهلل، اإذا �ُصقوا واأُْخ�صِ
َّ
ُيقاُل: اأحيا اهلُل النا�َص وَحي

ة: يعني ناقة، وهي اأمُّ هذا البعي، من�صوبة اإىل اأَْرَحب. اأطال 
ّ
ِت النَّا�َص. اأرحبي ، اأي: قد َع�صَّ والأَْزُم ماأخوٌذ من الَع�صِّ

به: يقال: اأطاَل باإطاَلِته، اأي جاَء به طوياًل. و)اأَْعَظما(: اأي من الِكرَب والِعَظم«.

باراً َمريَط... َخَدا...«.  ما«؛ ويف رواية امليمني: »�صُ نْيِ اإذا َخَدى... ُمَلكَّ
َ
)1(  يف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »... احلاِلب

ويف الو�صيط: »َعَبٌّ َمِريُط... َخَدا...«.

ا كان فيها ِحجارة؛ يقال: اأََكَمٌة  فة ِمن ِطنٍي، َوُرمبَّ : َرواٍب ُم�رْسِ باِرم: املُْجَتِمع املُوَثق. والأََكمُ وقال ابُن م�صافر: »ال�صُّ  

فٌة ِمن ِطني« كما  اأّن الأََكمَ »رواٍب ُم�رْسِ  
َ
َذَكر َمْن  اأَجْد  الَعَثْمَثم: الغليظ ال�صديد«. َول  واأََكٌم واإِكام. احِلذاء: اخُلّف. 

ماء واأعظم. ويقال: الأََكمُ اأ�رساٌف 
ّ

، غي اأّن الأََكمة اأطوُل يف ال�ص اِفر؛ بل جاَء يف الّل�صان: »الأََكَمُة ُقفٌّ
َ

فها ابُن ُم�ص
ّ
عر

الل�صان  يغُلظ«  ل  ورمّبا  َغُلَظ  فرمّبا  واحد،  مكاٍن  يف  احلجارة  من  اجتمع  ما  هو  وُيقال:  وابي. 
َّ
كالر الأر�ِص  يف 

هولة 
ّ

 ل يخالطها من اللني وال�ص
ٌ
ها ببع�ص مرتاِدف بع�صها اإىل بع�ٍص حمر ) اأكم(، وفيه: »الُقّف حجارة غا�ّص بع�صُ

ْتَك 
َ
و�صُة حينئٍذ ِمن الُقّف الذي هي فيه، ولو ذهبَت حتفر فيه َلَغَلب

ّ
�صيء،...... ويكون يف الُقفِّ ريا�ٌص وقيعان، فالر

ار: ل يرد يف املعجمات، 
َ
ب ُب« الل�صان )قفف(. وال�صُّ كرثة حجارتها، وهي اإذا راأيتها راأيَتها ِطينًا، وهي تنِبُت وُتْع�صِ

نْي. 
َ
نْي: خفيف �َصَعِر احلاِجب

َ
ة تلزير الِعظام واكتناِز الّلحم. وَمريُط احلاِجب دَّ رْب، وهو اجلمع، و�صِ وهو ُم�ْصَتّق من ال�صَّ

: اجَلَمل الغليظ العظم. ْلب ال�ّصديد، َيْك�رسِ احلجارَة. والَعَبُّ م: ال�صُّ وَخَدى البعُي: اأَ�رْسََع. واخُلّف املَُلكَّ

َْوة...« حتريف. ْدرة...«، ويف معجم البلدان ) زابن (: »... ال�رسَّ
ِّ

)2(  يف معجم البلدان )خور(، والو�صيط: »... ال�ص

ُب الأَْوِدَيِة. امِلْحالل: اأي لإِنزاِل النا�ِص، َيُحلُّوَنه 
َ
َّة: واٍد باأر�ص عمرو بن كالب، وُيقال اإِنَّه اأَْطي وقال ابن م�صافر: »ال�رسُّ  

؛ 
ّ
ت باملََطِر الَو�ْصمي

ُ
َقول: اأي َيْنب

َ
 الب

ُّ
ِة بني هالل. َو�ْصِمي

َّ
ِله من َحر

ْ
بة النَّبات، وَمْدَفُع �َصي

ِّ
ِته. وزابن: واٍد ذو حاٍل َطي

َ
ِلطيب

َلة 
ْ
ي  يدوُم مع �ُصكوٍن اليوَم واللَّ

ٌ
ا، اأي اأَ�صاَبْتُه ِدمَيٌ من َمَطر، َواِحُدها ِدمية، وهو مطر يقال: اأَْر�ٌص َمو�ُصومٌة. وقوله: املَُدميَّ

ْدر. 
ِّ

ْدَرة: واحَدُة ال�ص
ِّ

ٍد من ديار بني كالب؛ معجم البلدان )اخلور(. وال�ص ْوَمنْيِ والثَّالثة«. واخَلْور: واٍد باأر�ِص جَنْ
َ
والي

عاُة َوَرَقُه لرتعاُه الأَنعام.
ُّ
َجِر، يخبط الر ٌْب ِمَن ال�صَّ وهو �رسَ

.».. )3(  يف اإي�صاح �صواِهِد الإِي�صاح، ورواية امليمني، والو�صيط: »... َلْ َيِبْ

داِن.  ُع جلَدِة امِلالَطنْي، وامِلالطاِن: الإِْبطان؛ واْبنا ِمالٍط: الَع�صُ وقال ابُن م�صافر: »قوله: َغْوج امِلالَطنْي؛ اأي: وا�صِ  

مًا ل مُيَْتَهُن يف ركوٍب ول ُيْحَمُل  مًا ُمَنعَّ
َ
ونه، ولكّنه كان ُمْكر

ُ
عاء: اأي ل يكونوا َيْحِدُجوَنه فيَكب

ِّ
ول يُكْن ِحداَج الر

 املَُعلَّق حَتَْت 
ُ
َعر عليِه؛ يقال: َحَدج بعَيُه َيْحِدُجه اإذا �صدَّ عليه اأداَتُه. وقال: )عثانني( واإِّنا لُه ُعْثُنوٌن واِحد، وهو ال�صَّ

ِنم: الَعظيم 
ْ

َهها. واملُ�ص
َ
ا َجَمَعه مبا َحْوَله ِمَّا ُي�ْصِبُهه، وكلُّ �َصَعٍر ُمَعلَّق ِبُطوٍل فهو ُعْثُنون، ِمَن اللِّحية وما اأَ�ْصب احَلَنِك، واإِنَّ

نام«.
َّ

ال�ص

ما«. )4(  يف كتاب الأفعال لل�رسق�صطي: »... َيَتَزغَّ
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ــا ــبَ ــ�ــشَّ ال ــــِن  َع يـَــْجـــُلـــو  ـــجَّ  ـــاَع م اإِذا  ــــــراُه  تَ لَْهَجَما)1)37.   
ِّ
ــي ــَران ــبَ ــْي ــَخ ال ــِو  ــْن ِح ــَل  ــْث ِم ــمــاً  َف

ـــٌة ـــَل ـــوي ــــاُد َط ــــك تَـــنَـــْخـــنَـــَخ َحــــتَّــــى مــــا تَ َما)2)38.  الُم�َشوَّ ــعــاَن  الــظِّ ــهــا  ــْي ــفَّ ــَك ِب تَـــنـــاُل 

ــــْوِف �ــشــالـَـٍة  ــي َج ـــْرداِن ف كــــاأنَّ َوَحــــى الـــ�ـــشِّ تََلْهَجَما)3)39.  مــا  اإِذا  ــِه  ــْي ــيَ ــْح لَ ــَم  ــُج ــْه ــَل تَ

ــْت  َم ــدَّ ــَق واَح، َف ــــــرَّ ـــْت لأُْخــتَــْيــهــا: ال ـــالَ َوق َخْيثََما)4)40.  ــــُن  ابْ بـَــــراُه  ــاً  ــيّ ــِم ــْي ــثَ ُخ َغــبــيــطــاً 

َظـــِلـــَفـــاتُـــُه جــــاِفــــيــــاً  ل  ـــــه  ِب ــــَن  ــــْئ ــــِج َف اأَْكَزَما)5)41.  الــَمــ�ــشــاِمــيــُر  ــِه  فــي ــِلــ�ــشــاً  �ــشَ َول 

مُ  غَّ : الذي َيرَتَ مُ غِّ َب؛ واملرَُتَ دِّ
م، فرتَك ذلك لأَنَُّه قد اأُ غَّ  اأَْن َيرَتَ

َّ
ْدَقُه وَهم ْدَقُه، اأي: َلوى �صِ وقال ابُن م�صافر: »قوُله: َعجا �صِ  

بًا. َد ُرغاَءه ُمَتغا�صِ مَ البعُي: َردَّ ُعه ول ي�صله«. وَتَزغَّ ِي، وهو �صوٌت ُيَقطِّ
ْ
ب كالظَّ

با: َحدُّ الأَنياب،  ف عن َحدِّ اأنيابه َفاُه؛ وال�صَّ با: اأي يك�صِ : رفع �صوَته بالهديِر. يجلو عِن ال�صَّ )1(  قال ابن م�صافر: »َعجَّ

ِمه اْثَنتاِن،  اُت الَقَتِب والَغِبيِط الأَْرَبُع: يف ُمَقدَّ
َ
ب
ْ
ي اٌة. واحِلْنُو: واِحُد الأَْحناِء، وهي ُخ�صَ

َ
با: �َصب ، وَواِحد ال�صَّ وُكّل �َصبًا َحدٌّ

؛  ْرَبَ
اأَْهِل َخي : َرْحٌل ِمن َعَمِل  اينُّ ْرَبَ

ة. واخَلي ٌة؛ اأي ُمْعَوجَّ
َّ
ِني حَمْ اأَْحَناًء لأنَّها  ْت 

َ
ي ِره اْثنتان، َوُهما ِحنوان، و�ُصمِّ ويف َموؤَخَّ

َعِة ما بني احِلْنَويِن. َلْهَجمًا: اأي وا�صعًا، وَجْمُعُه َلهاِجم«.
َ

َعَة َفِمِه حني �صحاُه ـ اأي َفَتَحُه ـ ِب�ص َه �صِ
َّ
ب َف�صَ

م:  وَّ َ
دُّ بها الَهْوَدج. واملُ�ص َعُة التي ُي�صَ

ْ
ى يف ُبروِكه وجَتافى واأقاَم راأ�َصه. وِظعاُنُه: النِّ�ص وَّ َ

)2(  قال ابن م�صافر: »َتَنْخَنَخ: َت�ص

َجْمُع  والُعُهون:  الَعالَمُة.  يما: 
ِّ

وال�ص ِوَمُته«، 
ْ

َت�ص ٍء 
ْ
�َصي ُكلِّ  ومُي 

ْ
وَت�ص يما؛  �صِ له  ذلَك  ُجِعَل  بالُعُهوِن،  املَْنقو�ص  ن 

َّ
املَُح�ص

بوُغ اأَلوانًا. وُف املَ�صْ الِعْهِن، وُهو ال�صُّ

َها«.
ْ
ي
َ
ي ِدّيات: »... حَلْ )3(  يف التكملة للفار�صي: »... كّل �صالٍة...«. ويف امل�صائل الَع�صُ

يف  ْوُت  ال�صَّ  :
ْ
وَوعاُهم ٌة،  خا�صَّ والَوعى  ؛ 

ْ
وَوعاُهم  

ْ
َوحاُهم �َصِمْعُت  ُيقال:  اأ�صواُتها؛  »َوَحاها:  م�صافر:  ابن  وقال   

 .» يُّ ْدُر اخَلاِوي اّلذي ل َي�رْسَُب املاَء، وما كاَن منه على املاِء َفُهَو الُعرْبِ
ِّ

اُل: ال�ص ٍَد. وال�صَّ ْداُن: َجْمُع �رسُ ِب. وال�رسِّ
ْ
احَلر

كا.
َّ
ر عِي: حَتَ

َ
يا الب  اأكرُب ِمن الُع�صفوِر بقليٍل. َوَتْلَهجمَ حَلْ

ٌ
َُد: طائر وال�رسُّ

ًا...« حتريف.
ّ
اُه واأَ�ْصَحما« حتريف، ويف الو�صيط: »... خ�صيمي

َ
َمْت... َتر )4(  يف رواية امليمني، والو�صيط: »... َوقدَّ

ها؛ 
ْ
َتي

َ
ها: َيْعني العذارى الَّالتي ُقْمَن اإِليه، َكاأَنَُّهنَّ ُكنَّ ثالثًا، فقالت اإِحداُهنَّ ل�صاِحب

ْ
وقال ابُن م�صافر: »وقاَلْت لأُْخَتي  

اأخو  ة:  الُقوَّ ل�صاِحب  وُيقال   ،]65/7 ]الأعراف   { تعاىل: { قولِه  اأَخًا يف  اِحُب  ال�صَّ  
َ

ي �ُصمِّ وقد 

َئِة 
ْ
ِء. والَغبيُط: الّذي ُيْجَعل على ظهِر اجَلَمل ِلُيَْكب عليه، وهو َكَهي

ْ
 اأخا ذلك ال�صي

َ
ي ٍء �ُصمِّ

ْ
ة، وكلُّ َمْن �ُصِهر ب�صي ُقوَّ

م: لأّنه كان �صانعًا لها 
ْ
ًا: من�صوب اإىل َرُجل ا�صمه ُخَثي

ّ
ِمي

ْ
ّد الهواِدج. ُخَثي الإِكاِف، وُهَو ِمْن مراِكِب النِّ�صاء، وعليه ُت�صَ

يًا اإذا كان ِمَّا ُيرْبَى باحلديد«.
ْ
َء اأْبِريه َبر

ْ
ي ْيُت ال�صَّ

َ
حاِذقًا. وَبراُه: يعني َنَحَتُه؛ ُيقال: َبر

ئًا َظِلفاوؤه..«؛ ويف الو�صيط: »فجاءت به ل جاِزيًا...« وكالُهما حتريف؛ انظر  )5(  يف رواية امليمني: »فجاءت به ل جا�صِ

ديوان حميد بتحقيق امليمني: 14، والو�صيط: 133. ويف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »... ل جاِذيًا...«.

َتَمُع روؤو�ِص  �صاقة ولطافِة الَعَمِل، َفقاَل: لي�ص بجاٍف َظِلفاُته؛ وَظِلفاُته: جُمْ
َّ
ْحَل بالر

َّ
َف هذا الر وقال ابُن م�صافر: »َو�صَ  

ْت م�صامُيه َقِلقًة فت�صطرُب ومَتيُل، فهو ُمْقَتِدر َوثيق. 
َ

 و�صَفه بالَوثاَقِة، فلي�ص
ّ
ها اإىل بع�ص؛ ثم ر بع�صُ مَّ َ

ِعيداِنه حيث ُي�ص

؛  َك الكفِّ اأكزما: وثيقًا �صديد التَّما�ُصك؛ واأ�صُل الَكَزِم يف الكّف، يقال: َرُجل اأكزم وامراأة كزماء اإذا كان بخياًل ُمْ�صِ

ه، وهو طولها«. وَطِة َكفِّ
ُ
ب

ُ
ُ الَكفِّ والأ�صابع، وهم ميدحون الرجِل ب�ص ويقال اإّن الَكَزَم ِق�رسَ

والرجل اجلاذي: الق�صي الباع؛ فا�صتعار لِعيدان الرجل.  
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ــعــاِئــٍد ــى ِمــــْن �ــشُ ــنَ ــَح ــْن ــُم ــــــالُت ال ـــاأَى اأَثَ ـــشَ � تََعلََّما)1)42.  َقــــْد  ــــا  َوَم ــه  ــْي ــنَ ــْي َع الــَقــْيــَن  لـَـــُه 

ــا ــَه ــروُق ــصٍ ُع ــ� ــْل ـــوَق َج ـــُه �ـــشُ َب َعـــْن ـــذَّ َفـــ�ـــشَ واأَنَْعَما)2)43.  ــبــاَت  الــنَّ اأَْرَوى  مــا  ــاِء  ــَم ال َمـــَع 

َدْت ــــرَّ ــــَج ــُر الـــحـــديـــِد َف ــي ــشِ ــا� ــف ــشَ ــــُه � ــــَرتْ بَ ُمْكَرَما)3)44.  ْوِن  ال�شَّ في  ــان  َك عــالــي  الأَ َوقــيــَع 

ــُه ــْحــنَ ــَص َعـــْنـــُه َمــ�ــشَ ــ� ــْب ــلِّ ــَن ال ــْف ــشَ ــ� ــا َك ــمَّ ــَل َف َما)4)45.  ُمَو�شَّ ــاًل  ــْب َع بـَـــاَن  ــٍل  ــْف َط ِبــــاأَْطــــراِف 

ــــِه ــــروِج ــــَن ُف ــــْي يـــِح بَ ــــــــٌب لـــلـــرِّ ــــــُه ِذئَ لَ َما)5)46.  الُمَهزَّ ــــــاَء  الأَب ــَن  ــْخ ــُف ــْن يَ ــُر  ــي ــزام َم

ــــِح بَــــْيــــَن ُفــــروِجــــِه ي ــــرِّ َكــــــــاأَنَّ َهــــزيــــَز ال ِبَجْيَهَما)6)47.  َحـــيـّــاً  ُزْرَن  ِجـــنٍّ  َعــــــواِزُف 

َعائد: جبٌل  َنُع منها اجِلَفان والِق�صاع والأقداح وغيها. و�صُ )1(  �صاأى: اأَْعَجَب. والأثالُث: جمع الأْثَلة، وهي �صجرٌة ُت�صْ

انع. وال�صمي يف قوله: َلُه، عائد اإىل الغبيط - اأي  : ال�صَّ عائد(. والَقنْيُ يف بالد بني عقيل؛ انظر معجم البلدان: )�صُ

ْحل - الذي ي�صَنُعه.
َّ
الر

جر. : الغليُظ من ال�صَّ
ُ

َب حلاَء ال�صجرة: َق�رَسَه. واجَلْل�ص )2(  �َصذَّ

امل�صادر. ويف تهذيب  �صائر  واب عن  ال�صّ الطلب، والإ�صعاف: ».. �صفافي.. رفع..« حتريف، واأثبتُّ  )3(  يف منتهى 

ْوِت ُمْكِرما« ت�صحيف. الّلغة، والّل�صان، والّتاج: »... يف ال�صَّ

د،  املُحدَّ ُنون 
ْ

املَ�ص والوقيع:  نحتته.  ْتُه: 
َ
وَبر احلديد.  باأمر  والعال  ب�صنعته،  احلاذق  وهو  ف�صي 

ِّ
ال�ص جمع  فا�صي: 

ّ
وال�ص  

نُّ الطويل. َ
دته؛ وامليَقَعة: امِل�ص ناَن ونحوه: �َصَنْنَته بامليَقَعِة وحدَّ

ِّ
وَوقْعُت ال�ص

اًل...«، ويف �صائر امل�صادر: »... 
ْ
ا َنَزْعَن...«. ويف ت�صحيح الّت�صحيف: ».. زاَن َعب )4(  يف �رسوح �صقط الّزند: »فلمَّ

اًل...«.
ْ
زان َغي

والأطراُف:  باأكّفهن.  فم�صحنه  حل، 
َّ
الر هذا  به  رَت 

ْ
ُي�ص اّلذي  الغ�صاء  يعني   :

َ
�ص

ْ
اللِّب ْفَن  َك�صَ »فلّما  م�صافر:  ابن  وقال   

غي من كّل �صيء.  ْفل، بك�رس الطاء: ال�صَّ ، والطِّ ُ من كّل �صيء، واإّنا اأراَد هاُهنا الكفَّ ْخ�ُص اللَّنيِّ
َّ
ْفُل: الر الأ�صابع. والطَّ

واد، وكانت ن�صاء العرب َيْنُق�ْصَن ُبطون 
َّ

م: املنقو�ص بال�ص ُن يف بيا�صه وا�صتوائه. واملَُو�صَّ
َ

ُل: ال�صاعد املُمِتلئ احَل�ص
ْ
والَعب

ُل: 
ْ
«. والَغي واعد ب�رسب الإبر، ثم يح�صونها بالإِْثِمِد في�صي هناك من حتت اجللد خطوٌط وداراٌت وهو الَو�ْصمُ

َّ
ال�ص

املمتلُئ �صحمًا.

ما«. )5(  يف رواية امليمني، والو�صيط: »... الك�صَي املَُهزَّ

املزامي.  ب�صوِت  َتْت  وَّ و�صَ حل 
َّ
الر هذا  َج 

َ
ُفر َقْت  اْخرَتَ اإذا  يح 

ّ
الر ْوَت  �صَ ه 

َّ
�َصب ُج، 

َ
الُفر َئُب:  »الذِّ م�صافر:  ابن  وقال   

م: املثقَّب؛  والثُّقب ي�صمى َهْزَمًة«. ُب، وهو مدود. واملهزَّ والأباء: الَق�صَ

 ... اُوُب ِجنٍّ ُزرَن جّنًا...«. ويف الّل�صان: »اأحاديث جنٍّ يح... جَتَ
ّ
)6(  يف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »... َهِوّي الر

َهَما«.
ْ
جّنًا...«. ويف رواية امليمني، والو�صيط: »... ِبَعي

ت؛ و�صوت اجلنِّ هو الَعِزيف والَعْزف. ورواية: »ُزْرن ِجّنًا«  وُبَها. وَعوازُف اجلّن: اجلّن اّلتي ت�صوِّ
ُ
يح: ُهب

ّ
وَهِويُّ الر  

َهم(.
ْ
َهم: مو�صع بالَغْور من ِتهامة كثُي اجِلّن؛ معجم ما ا�صتعجم )َجي

ْ
ًا«. وَجي

ّ
اأعلى واأجمل من رواية: »ُزْرَن حي

َهم: مو�صع بالَغور ِمن ِتهامة، وجبل بنجد على طريق اليمامة اإىل مّكة؛ معجم البلدان ) عيهم(.
ْ
وَعي  
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ـــَن ُمـــتُـــوِنـــِه ـــْي ــــى يَــــُلــــوُح الــــــــَوْدُع بَ ُمــــَدمًّ ـــــا)1)48.  اأَْرَزَم ــُح  ي ــرِّ ال ــِه  ــْوِف َج فــي  ـــــْت  اأَْرَزَم اإِذا 

ــْت ــَل ــاَك ــشَ ــاِنــَعــاُت و� ــه الــ�ــشَّ ــْي ــَل ــى َع ــاَه ــب تَ يَتََحْمَحَما)2)49.  اأَْن  كـــاَد  ــى  ــتّ َح ــَل  ــْي ــَخ ال ــِه  ب

ــوَرٍة  ــشُ � ــِن  ُحــ�ــشْ ـــْن  ِم ـــاَن  ك َعـــــْوداً  اأَنَّ  ــْو  ــَل َف �َشلََّما)3)50.  ـــمَّ  ثُ ــى  َمــ�ــشَ ــي  يـَـْمــ�ــشِ اأَْو  ــُم  ــلِّ يُــ�ــشَ

ـــا ــــ ـــدوَده نَّ ُخ ــــــــاأَ ــــــوٌف َك ـــــــَدٌد ُج ـــــُه ُج لَ يَّما)4)51.  �شُ تَــغــالَــْيــَن  َعــنَــاِجــيــَج  ُخـــــدوُد 

ــٍة ــَع ــي ــن ـــواُن بَـــْيـــَن �ــشَ ـــ�ـــشْ ـــنِّ ـــــــاَف بــــِه ال اأَط تََعلََّما)5)52.  ــا  ــَم ــْي ــَك ِل ـــــاَءْت  َج ــي  ــت الَّ ـــَن  ـــْي َوبَ

...«. ويف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: ».. َيِبنُي الَوْدُع...«. ويف الّتكملة والّذيل 
ٌ
)1(  يف �صائر م�صادر البيت: »ِقَمْطر

حَتَْت   ...« والّل�صان:  الّلغة،  وتهذيب  البارع،  �رَسَاِتِه...«؛ ويف  فوق   ...« والإ�صعاف:  الّطلب،  ومنتهى  لة،  وال�صّ

لة، ومنتهى الّطلب، والإ�صعاف: »... اأَْرَزَمْت ِمْن  اِنِه...«. ويف البارع، وتهذيب الّلغة، والّتمكلة والّذيل وال�صّ
َ
َلب

ِته...«. حَتْ

ِه بني  ا�صِ
َ
ي
َ
ِم الأحمر املُ�رِسِق. َيُلوُح الَوْدُع: لب ى: الأحمر من كّل �صيء، وهو م�صتقٌّ من الدَّ وقال ابن م�صافر: »املَُدمَّ  

َتْت«. ز اأبي�ص. اأَْرَزَمْت: �صوَّ
َ
متون هذا الَغبيط؛ وُمُتوُنه: اأَْو�َصاطه. والَوْدُع: َخر

والِقَمطر: اجَلَمُل القويُّ ال�رّسيع.  

 .»...
َّ
اَكَهْت …«. ويف البارع، ورواية امليمني، والو�صيط: »... حّتى َهم اِنعاُت َف�صَ اَرَع فيه ال�صّ

َ
)2(  يف البارع: »َت�ص

اأف�صل ما عندها منه،  اهى: من التَّباهي، وهو اجتهاُدُهّن يف العمل، واإظهاُر كّل واحدة منهّن 
َ
قال ابن م�صافر: »َتب  

َهت، كاأنَّهنَّ 
َّ
حل. و�َصاَكَلْت: �َصب

َّ
َنْعَن هذا الر انعات: الّن�صاء الّلواتي �صَ هاء، وهو اجلمال. ال�صّ

َ
واأ�صله ماأخوٌذ من الب

فُعه«. 
ْ
ُده يف َحْلِقِه ل َير ْوُت الّذي ُيردِّ �ِص: ال�صَّ

َ
؛ وَحْمَحَمُة الَفر ْمِحمُ َنَق�ْصَن عليه متاثيل خيل، حتَّى كاأنَّهنَّ خيٌل تكاد حُتَ

َهْت.
َّ
و�صاَكَهْت: �َصب

يمٍة...«.  ِن �صِ
ْ

لب، والإ�صعاف: ».. وحتَّى َلَو انَّ الَعْوَد ِمْن ُح�ص )3(  يف منتهى الطَّ

. نُّ
والَعْود: اجَلمل املُ�صِ  

)4(  يف اإي�صاح �صواهد الإي�صاح: »َلُه ِذَئٌب ُجوٌف كاأنَّ ُحُدوَجَها...«.

الأجوِف،  جمع  واجُلوُف:  النُّقو�ص.  تلك  من  طرائُق  كاأَنَّهنَّ  ٌة،  ُجدَّ الواحدُة  ائق، 
َ
َطر »ُجَدد:  م�صافر:  ابن  وقال   

ُعْنُجوج،  واحَدُتها  وال،  الطِّ اخليُل  والَعَناجيج:  الَعَناجيج؛  بخدود  الّنق�ص  ُخدوَدَها يف  َه 
َّ
�َصب املوؤّنث.  من  واجَلْوفاِء 

َها َعْن بع�ِص؛ لأنَّ  َبَتَفاُوت َبْع�صِ َوَر اّلتي عليه  َه ال�صُّ
َّ
َوَياِن جميعًا؛ واإّنا �َصب

ْ
َتَغاَلنْيَ وَتَعاَلنْيَ ُير  والأنثىفيه �َصَواء. 

ُ
َكر الذَّ

، وهو  ْعَن اأَ�َصّد الرتفاع، واأ�صُلُه ماأخوٌذ من الُعُلوِّ فَّ
َ
: َتر �َصنْي. وَتَعاَلنْيَ

َ
َهَها ِبَفر

َّ
ُة �َصب

َ
ب حل وهي ُمْنَت�صِ

َّ
ور عن جانبي الر ال�صُّ

 اليوم، اأي 
َ
اُمك �صائر اِئم؛ ُيقال: هذا َم�صَ ك َعِن احلركة فهو ال�صَّ ما: يعني قيامًا، وكلُّ قائٍم ُمْ�صِ

َّ
ي َُف يف الأمور. �صُ ال�رسَّ

َمَقاُمك«.

...«؛ ويف الّل�صان، والّتاج، والو�صيط: »اأطاَفْت ِبِه...«.
ِّ
)5(  يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »وجاء ن�صاُء احَلي

الَعَذارى،  ِحْذُق هوؤلِء  اأعجبها  انعة. والتي جاَءت:  ال�صّ يريد  ِنيعة:  اء. �صَ
َ

النِّ�ص وان: جمع 
ْ

»النِّ�ص ابن م�صافر:  وقال   

ِنيٌع،  فا باحِلْذق ِقيل: َرْجل �صَ ناعة: َرُجٌل �صانٌع، وامراأٌة �صانعٌة، فاإذا ُو�صِ ؛ ويقال من ال�صِّ فجئن يتعلَّْمَن من َعَمِلهنَّ

، كما ُيَقال: لطيف الَكّف ولطيفته«. َناع الَكفِّ وامراأٌة �صَ
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ــــــْوَل َغــبــيــِطــَهــا ـــوَن َح ـــُل ـــْخ ـــَن ِبــــِه يَ ـــْف ـــِط يُ فاأَْو�َشَما)1)53.  ــداً  ــْج نَ �ــشــاَب  ــا  ــَريّ ــثُّ ال َربــــاَب 

ـــٍم ــــــــرَّ و�ـــشـــاِئ ـــَن ِبــــَمــــْخــــُدوٍر اأََغ ـــف ـــِط يُ ـــــا)2)54.  ـــــَرَم ْك ـــوِّ الــَخــْيــِل تَــــمَّ َواأَ ـــُل ــاَم ُف ــي ــشِ �

ــٍب  ــْرَق ــَم ـــواُد ِب ـــَج ـــْرُف ال ـــطِّ ــــــَد ال ــمــا اأَْوَف َك يََّما)3)55.  �شُ ــَل  ــْي ــَخ ال اآنَـــ�ـــصَ  ــا  ــّم لَ ــَم  ــَه ــْم ــَه َف

ــُه ــنَ ــشْ ــ� ــنُ َويَ ــى  ــَح ــشُّ ــ� ال َراأَْد  بــــِه  ـــَن  ـــِطـــْف يُ اأَْعَجَما)4)56.  فيهنَّ  ـــواَر  الأُ�ـــشْ تَـــَرى  ـــٍد  ـــاأَيْ ِب

ِبهـا  ــــِذي  الّ الــِخــ�ــشــاِب  تَبا�شيِر  ـــْن  ِم تَـــَرى  �ْشَحَما)5)57.  واأَ َعــبــيــطــاً  لَـــْونـــاً  ــا  ـــ ــه ــراِف ــاأَْط ِب

ـــــْدَن ِجـــيـــَدُه ـــــلَّ ــاُه وَق ـــَن ُمـــحـــيَـّ ـــْح ـــ�ـــشَ َم يَتََكلََّما)6)58.  اأَْن  هـــــمَّ  ـــى  ـــتَّ َح َقــــالِئــــَد 

ــِف نــاِعــٍت  ــي ــاف ــج ـــِه ِمــــْن تَ ـــْي ـــَل ـــَن َع ـــْل ـــَم َح َما)7)59.  َمْن�شِ الَعْيُن  تََرى  ما  َحتّى  الأَْر�ــصِ  ى  َح�شَ

ـــا ـــَم ـــاأَنَّ ـــى ك ـــتَّ ْقــــِم َح ـــُه بــــالــــرَّ ـــنَ ـــْي ـــشَّ ـــ� َوَغ َدَما)8)60.  ــٍة  ــوَط ــبُ ــْع َم َجــــْوف  ـــْن  ِم يـُـ�ــشــاِقــيــنَــُه 

باب: 
ّ
 �صارحًا: »َرباب الرّثيّا: اأي مطرها، واأ�صل الر

ّ
دُّ عليه الَهْوَدُج. وقال ال�صنقيطي ْحُل، وهو للّن�صاء ُي�صَ

َّ
)1(  الَغِبيط: الر

ه الألوان 
ّ
حاب الأبي�ص. و�صاب واأ�صاب واحٌد. وجنداً: اأي مكانًا غليظًا. واأْو�َصم: اأي اأنبَت عليه النبات. �صب

ّ
ال�ص

ر على املحّل العايل، وهو مع ذلك مطور« الو�صيط: 134؛ وقال  ا�ص وحمرٍة بالنَّبات املَُنوِّ
َ
َبي الّتي على الغبيط من 

ُيَحّلني  اأي  َيْخلون، كذا يف الأ�صل والو�صيط، ولعله: يحلون، باحلاء املهملة،  القادر: »وقوله:  الأ�صتاذ عبا�ص عبد 

ُه حتليًة: جعله حلواً. وحول الغبيط: جوانبه« ديوان حميد،  جوانب هذا الغبيط بالو�صي، يقال: َحاَل ال�صيَء وحالَّ

بتحقيق امليمني: 15.

اكُن عن احلركة. والُفُلّو: 
َّ

ائم: القائمُ ال�ص ة. وال�صَّ
َّ
: الأبي�ص، وذو الُغر

ّ
ع عليه اخِلْدر. والأغر )2(  املخدور: البعي اّلذي ُو�صِ

ه �َصَنًة.
َ
املهر اّلذي َبَلَغ ُعمر

اكُن.
ّ

ائم، وهو الفر�ص القائمُ ال�ص م: جمع ال�صَّ
َّ
ي ُف: الفر�ص الكرمي. وال�صُّ

ْ
ر اأَْوَفَد: اأَ�رْسََف. والطِّ  )3(

يف الّل�صان، والّتاج: »… الإ�ْصَوار …«.  )4(

َمُع له �صوت، 
ْ

ْحَنُه، وَيُن�ْصَنُه اأي�صًا: َيَتَناَوْلَنُه. والأعجم: الّذي ل ُي�ص
َ

م�ص. وَيُن�ْصَنُه: مَيْ�ص حى: وقت ارتفاع ال�صَّ وراأد ال�صُّ  

 
ً
ك الأ�َصاِوُر يف اأيديهّن لذلك، فال يخرج َلَها �صوت. والإ�ْصوار والأُ�ْصَوار مبعنى

َّ
واعد ل تتحر

َّ
واأراَد اأنَّهنَّ ُمَْتِلَئاٌت ال�ص

واحد.

 :
ُ
َبْعُد. والأَ�ْصَحم  

ْ
�ص

َ
ب
ْ
َيي العبيط الذي  ل  ِم  الدَّ َكَلون  اأحمر  ِري، يعني:  الطَّ م  الدَّ اِئُقه. والعبيط: 

َ
َطر اب:  ي اخِل�صَ تبا�صِ   )5(

ِب. الأ�صود، واإّنا ا�ْصَوّد اخل�صاُب لكرثة احلّناء عليه عند اخَل�صْ

ة، واملحيا اأي�صًا: جميُع الوجِه.
َ
ي َهِة حتت النَّا�صِ

ْ
ا: اأَْعَلى اجَلب

َّ
املَُحي  )6(

َع على البعي من زينٍة.  التََّجافيف: َجْمُع التَّْجَفاف، وهو ما ُيَجلَُّل به الفر�ُص يف احلرب لئاّل ُي�صاب، واأراد به ما ُو�صِ  )7(

: ُخفُّ البعي. مُ
وناِعت: مو�صع يف ديار بني عامر بن �صع�صعة؛ معجم البلدان )ناعت(. واملَْن�صِ

ٌة من َغِي علَّة. يعني اأن هذا 
َّ
بيحة الّتي ُذِبَحْت وهي �صمينٌة فتي ط. واملعبوطة: الذَّ : الثَّوب املَُخطَّ ْقمُ

َّ
َنُه. والر

ْ
ي َنه: َغطَّ

ْ
ي )8(  َغ�صَّ

طًا باحُلمرة. ْقمَ كان ُمَطَّ
َّ
الر
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بــاً ْرُجـــــــوانـــــــاً ُمــهـــــدَّ ـــــــا اأُ ــــْرَن اأَمَّ ــــيَّ ــــَخ تَ الُمَختََّما)1)61.  ـــراِق  ـــِع ال ــِجــاّلَط  �ــشِ ـــــا  َواأمَّ

ـــَرى ـــال تَ ــصِ َف ــا� ــي ــبَ ــال ـــواَد ب ـــ�ـــشَّ ـــَن ال ـــْب َو�ـــشُ اأَْرَقَما)2)62.  ــْوِن  ــلَّ ال ــــصَ  َواِر� اإلَّ  ــْدِر  ــِخ ال ِمــَن 

ــُه ــــَو انَـّ ــى لَ ــي َوَحـــتَـّ ــاف ــشَّ ــ� ــِه ال ــبَ ــشَّ ــ� ــــَن ال ِم تََحْمَحَما)3)63.  اأَْو  َجـــَرى  ْعــَوِجــيّــاٍت  اأَ يَـــَرى 

ـــِن َحــــتّــــى لَــــــَو انَّـــــُه ـــهــــ ـــِع ـــالْ ــــُه ب ــــنَّ ــــَزيَّ َف ـــــا)4)64.  ـــــَدَم ، لأَْق ـــــاٍب َهـــُلـــمَّ ـــــُه: َه ـــاُل لَ ـــق يُ

ـــُه ـــنَ ـــَدلْ ـــــــا �ـــشَ مَّ ْقـــــِم اإِ تَـــــــراُه ِخــــــالَل الـــــرَّ ُمْلَجَما)5)65.  ــْرِف  ــطَّ ال  
َ
�شاِمي تـَـهــادى  ِح�شاناً 

ـــَدٍة ـــْق ــــلِّ ُع ـــمَّ ِمــــن ُك ـــلَّ ــْيــَن ال ـــا َقــ�ــشَ َفـــَلـــمَّ الُمَكتََّما)6)66.  ــَث  ــِدي ــَح وال الــَو�ــشــايــا  ــَن  ــْث ــثَ بَ

بًا …«. يف �صائر م�صادر البيت: »… اإّما … … واأّما «. ويف تهذيب اللُّغة، والفائق، والّل�صان: » ُمَهذَّ  )1(

ِجالَّط: ثوٌب من �صوف 
ِّ

 القانيُة. وال�ص
ُ
ا، َحرٌف للّتف�صيل، وَفْتُح الهمزة ُلغٌة. الأُْرُجَوان: الثياُب احُلمر اأّما: مبعنى اإمَّ  

ِجالَّطي، وقيل:  ِجالَّط و�صِ  �صِ
ّ
ُه كاأّنه اخَلامت، وُيقال للك�صاء الُكحلي

ُ
ُتلقيه املراأة على َهْوَدِجَها، وثياٌب من كّتان َو�ْصي

ة، انظر تهذيب الّلغة 11: 242، والفائق يف غريب احلديث 
ّ
جالَّط، وهو اليا�صمني، وذكروا اأنَّها رومي

ِّ
َعَلى لوِن ال�ص

ب: 232.
ّ
572/1، واملعر

ط،  ُغ به. والأرقم: املَُخطَّ
َ
ب �صاَب ال�صيَء بال�ّصيِء: َخَلَطُه. وواِر�ُص اللون: اأ�صفر اللون، من الَوْر�ص، وهو نبٌت اأ�صفر ُي�صْ  )2(

فيه �صواد وبيا�ص.

ات: 
ّ
�َصَفاٌة. والأعوجي وك، واِحَدُته  ال�صَّ ، وهو 

ً
�َصفى له  اّلذي  ايف: 

ّ
اأَحمر. وال�ص لطيٌف  له ورٌد  �صائك،  ٌت 

ْ
َنب ُه: 

َ
ب ال�صَّ  )3(

، وهو الفر�ص املن�صوب اإىل اأَْعَوج، وهو فر�ٌص كرمٌي م�صهور كان ِلِكْنَدَة واآَل اإىل بني هالل بن عامر. 
ّ
جمع الأعوجي

عي ونحوه. ُت اخليُل عند روؤيِة ال�صَّ وِّ َت كما ُت�صَ وَّ : �صَ ْمَحمَ وحَتَ

اَكْهَنُه باخليل … …َيُقْلَن له اأَْقِدم َهاَلِهْل لأََقدما«. يف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »َف�صَ  )4(

َزْجِر اخليل، وهو دعاوؤها.  العهون. هاٍب: من  غ من كل لون، وجمعه 
َّ
ب املُ�صَ وف  ال�صُّ ابن م�صافر: »الِعْهُن:  وقال   

؛ 
ّ
: معناها اأَْقِبْل، ول ُيثنَّى ول ُيجمع ول يوؤُنث، واإنا يقال للواحد والثنني واجلماعة من املذّكر واملوؤّنث: َهُلم

َّ
وَهُلم

ْدُت؛ وكرث  اأََمُْت، اأي َق�صَ ْد، من قولك:  ، كاأّنه تنبيه له، و)اأُّم( اْق�صِ
ٌ
، فـ )َهاَل( َزْجر مَّ

: َهاَل اأُ
َّ
قالوا: والأ�صل يف َهُلم

َلْت ف�صارت حرفًا واحداً، فلذلك ُتِرَكْت على َتْوِحيِدها«. ا�صتعمال هذه الكلمة حّتى ُو�صِ

اِبُهَها. اِكُهَها، اأي ُي�صَ و�صاَكْهَنُه باخليل: َجَعْلَنُه ُي�صَ  

يف رواية امليمني، والو�صيط:  )5(

ــُه ــَن ــَدْل ـــمَ ملَّـــا �ــصَ ْق
َّ
ـــر ـــالَل ال ُمْلِحماَتـــَخـــاُل خ ِف 

ْ
ر الطَّ  

َ
�َصاِمي ُتهادى  انًا  َح�صَ

: كّل 
ُ
ْقم

َّ
تور ونحوها. والر

ُّ
ِج ال�ص

ْ
ُجُه، مثل َفر

ْ
ْقِم، خالُل ال�صيِء وَخَلُله جميعًا: َفر

َّ
وقال ابن م�صافر: »قوله: خالَل الر  

َنه مبعنى واحد. ِح�صانًا: الفحل 
ْ
تور التي اأُرخيْت على الهودج. �صدلنه واأْرَخي

ّ
ثوٍب عليه نقو�ٌص َوَدارات؛ اإنا يعني ال�ص

ف: 
ْ
ر ْحل ملّا َكُمَلْت زينته بالفر�ص املُْلَجِم. التَّهادي من امل�صي: الذي فيه َتَداُفع ومتاُيل. �صامي الطَّ

َّ
َه الر

َّ
من اخليل، �َصب

جة. وَتَهادى: اأي  ان: املراأة العفيفة، اأو املتزوِّ ف، وهو من مكاٍن بعيد«. وقال ال�صنقيطي: »... واحَل�صَ
ْ
ر َتِفع الطَّ

ْ
ُمر

بَّهة. وُمْلِحم: ُيْطِعم النا�ص كثياً؛ واأ�صل املُْلِحم: الذي 
رف: اأي عظيم الَقْدِر، من اأهل الأُ وج. و�صامي الطَّ ُتْهَدى للزَّ

ُيْطِعم اللَّحم لكرثته عنده« الو�صيط: 135.

حَلة وَحْزَمَها وَتْثبيَتَها على اجِلَمال.
ِّ
َء اإذا اأ�صلحه وَجَمَعه؛ يعني َجْمَع اأدوات الر

ْ
ي َدٌر ِمْن لَّ ال�صَّ : َم�صْ

ّ
اللَّم  )6(
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ـــاً َفــــَلــــْم تَـــِعـــٍب ـــيّ ـــِل ـــــاَوْرن ِمــــــــراآًة َج ـــــع تَ َفَما)1)67.  ول  َعــْيــنــاً  ــــراآُة  ــــِم ال ــا  ـــ ــه ــاِت ــراي ل

ــْد ــَك ـــْم تَ ـــَل ــــْي تَــــِجــــْيَء َف بَـــَعـــْثـــَن اإِلــيــهــا َك َما)2)68.  تََج�شُّ اإِلَّ   
َ
ــي الــَمــ�ــشْ تَــهــاََدى  ُء 

ْ
ــي ــج تَ

ـــٍر ـــاِم ـــٍم وع ـــْي ـــَل ــــن �ـــشُ ـــاٌء ِم ـــش ـــ� ـــا ِن ـــه ـــْت اأتَ َماأتَما)3)69.  ــــمَّ  ثُ ـــاأتَـــمـــاً  َم ـــهـــا  ـــْي اإِلَ ــَن  ــْي ــشَ ــ� َم

ـــاِك َفــاْرَكــِبــي ـــن ـــَديْ ـــا: ُقــومــي َف ـــَه َفــُقــْلــَن لَ تََكلََّما)4)70.  اأَْن  ــا  ــَرم ــْي َغ َل،  اأََل  ــْت:  ــالَ ــَق َف

َحبَ�ْشِتنَا  ـــْد  َق ـــي  ـــِب اْرَك يـَــا  ــهــا:  ــْي ــَل َع ـــْدَن  ـــُع َف ـــــا)5)71.  َم ــهــاِر وَدوَّ ــنَّ ــْمــ�ــُص ال ــْت �ــشَ ــَع ــتَ ــــْد َم َوَق

ــنـــا اإِنَـّ اهللُ  ـــــَدِك  ـــــْع َق يـــا  ــــا:  ــــَه لَ ـــــَن  ـــــْل َوُق تَاأَيََّما)6)72.  َمـــْن  ُمــنَــى  ــْت  كــانَ الــِغــنـَـى  ْبنا  َح�شِ

ــيَــًة ُمـــْرَجـــِحـــنَّـــًة ــــاَدى ِمــ�ــشْ ــــَه ـــْت تَ ـــقـــاَم َف َما)7)73.  رَّ َوتَ�شَ ــى  َمــ�ــشَ ـــْد  َق ــٍل  ــْي ــشَ � ـــهـــاِدَي  تَ

ورة. اِئياِتَها، جمع رائية، فحذف الهمزة لل�رسّ
َ
اياتها، اأي ِلر

َ
َتَعاَوْرَن ِمراآة: َتَداَوْلَنَها. وقوله: ِلر  )1(

ٍة. قَّ : َتَكلُُّف الأَْمِر على َم�صَ مُ َتَهادى: َتَتماَيُل يف ِم�صيتها. والتََّج�صُّ  )2(

يف جمهرة اللغة: »... وِجْئَن اإليها َماأمتا...«.  )3(

قي�ص عيالن،  قبائل  اإحدى  261، وعامر: هي  العرب:  اأن�صاب  انظر جمهرة  قي�ص عيالن،  قبائل  قبيلٌة من  ٌم: 
ْ
َو�َصلي  

َتَمُع النِّ�صاء يف ُحْزٍن  وبنو هالل - قبيلة ال�ّصاعر - بطن من بني عامر؛ انظر جمهرة اأن�صاب العرب: 272. واملاأمت: جُمْ

 جماعة.
ّ
اأو فرٍح، يعني: جماعة ثم

اأَْن تتكّلما«. ويف  َغْيَ  ِباَل َل......«. ويف الأغاين: »... فاأوَمْت بال ل  فاأَْوَمْت  يف عيون الأخبار: »وقلن......   )4(

ا َتَكلَّما«. ، والو�صيط: »...... َغْيَ اأمَّ
ّ
رواية امليمني

َلْت عن الكالم،  فًة؛ فقد َتَولَّد عليها َعْجٌز من تلك العادة حتى َك�صِ مة ُمرْتَ ُف اأنَّها كانت ُمَنعَّ وقال ابُن م�صافر: »َي�صِ  

اًل«.  ب�صيٍء اأ�صْ
ُّ
امٌة ل تهتم ٌة َنوَّ

َّ
فون املراأَة باأّنها َمْكِفي  َي�صِ

ْ
ها وَيَدْيها؛ وُهم

ْ
ي
َ
ْت بحاِجب فاأَْوَماأَ

ا َتَكلَّما«  مَّ
اكنني. و)اأَّما( يف روايِة »غَي اأَ

ّ
واأَْوَمْت: اأ�صاَرْت، واأ�صلها: اأوَماأَْت، ف�صّهل الهمزة، ثم حذفها للتقاء ال�ص  

اأ�صُلها: اأَْن ما، و)ما( زائدة.

َتنا...« حتريف.
ْ
ب يف تهذيب اإ�صالح املنطق: »... َقْد َح�صِ  )5(

اإذا �صارت  النَّهاُر  َمَتَع  ُيقال:  ارَتَفَعْت،  َمَتَعْت:  )يا(.  فاأ�صمر )هذه( مع  اركبي،  يا هذه  »اأراد:  م�صافر:  ابن  وقال   

زوالها،  قبَل  َو�صكوُنَها  ال�ّصم�ص؛  و�صكوِن  الزواِل  قبل  الهاجرة  يف  اجُلنوح  وقت  وهو  َماء، 
َّ

ال�ص كبد  يف  م�ص  ال�صَّ

يا  قوله:  على  معطوٌف  متعت...،  وقد  وقوله:  َرَكَد«  َما:  ودوَّ امتّدت.  اأ�صله  وَمَتَعْت:  ُكن؛ 
ْ

َت�ص باحلقيقة  ولي�صت 

 ارحتَل عند 
َّ
 قد ارتفعت بعُد، لأنَُّه �صيذكر اأنَّ احلي

ُ
َتْعِجْلَنَها، ول تكن ال�ّصم�ص

ْ
ِتَنا؛ واإّنا ُقْلَن لها ذلك َي�ص

ْ
�ص

َ
اركبي قد َحب

حى، انظر البيت: 99. رونِق ال�صّ

الّتزويج،  م. والِغنى: ال�صتغناء، وهو هاهنا 
َ

َق�ص َك اهلل، كّله 
َ
َقْعَدِك اهلُل، وَقِعيَدك اهلُل، وَعْمر قال ابن م�صافر: »قوله:   )6(

ل�صتغنائهّن  الّن�صاء،  من  والغواين  الغانيَة،  املراأُة  ِت 
َ
ي �ُصمِّ ومِنُه  نف�صه،  التَّزويج  الِغَنى  قال:  اأّنه   

ّ
الأ�صمعي عن  وُرِوَي 

باأزواجهّن عن غيهم«.

ِة. 
َ
ْكي

ِّ
ِة والِقْعَدِة والر

َ
ِة واجِلْل�ص

َ
امِل�ْصي ُن 

َ
�ص حَلَ اإنَُّه  ُيقال:  اّلتي مي�صي عليها،  امليم: احلاُل  ة، بك�رس 

َ
ابن م�صافر: »امِل�ْصي قال   )7(

، فذاَك اأثقُل  َّما: اأي انقطَع ُمْعَظُمُه واأخذ َيِقلُّ يُل مينًة وي�رسًة. وَت�رسَ
َّ

مَتَاَيُل كما مييُل ال�ص َجِحنَّة: الثَّقيلة. َتَهادى: 
ْ
واملُر
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ــــَدًة ــــِري ـــاِم َخ ـــظ ـــِع ــــاَء ال ــــّم ــــــَن َج َوَهــــــاَديْ َما)1)74.  التََّكرُّ يُــــِرْدَن  ــي  ــاّلِت ال ــَوِة  ــ�ــشْ ــنِّ ال ِمـــَن 

ــيُــهــا ــيَّ َمــ�ــشْ ــاِن ــنَ ــشَ ــ� ــْي ــَم ـــزُّ ال ـــُه ــــجــــاَءْت يَ َف الُمَهيََّما)2)75.  الــَكــثــيــِب  ــَن  ــْت َم ــَرى  ــثَّ ال ــزِّ  ــَه َك

ـــــاً َكـــــاأَنَّـــــُه ـــــف ــــــــُرجُّ ِبـــَمـــْتـــنَـــْيـــهـــــــا َرِدي تَ اأَْكَوما)3)76.   
ِّ
ــي ــنَّ ال تَــاِمــِك   

ْ
ــي ــطَّ �ــشَ ــُف  ــداِئ ــشَ �

غـــريـــَرٍة اأُمٍّ  ـــَن  ـــْي بَ ــْت  ــشَ ــا� ع ــصِ  ــ� ــي ــِب ال ـــن  ِم ـــــا)4)77.  ـــــَدَم واأَْخ ــــــاَع  اأَط ــــرٍّ  بَ اأٍَب  ــــَن  َوبَــــْي

رُّ �ـــشـــاِريـــاً ـــِبـــُح الـــــــذَّ ـــــْو يُـــ�ـــشْ ـــٌة لَ ـــَم ـــعَّ ـــنَ ُم َدَما)5)78.  َمـــداِرُجـــُه  ــْت  ــ�ــشَّ بَ ــا  ــِده ــْل ِج ــى  ــَل َع

ِة«.
ِّ
مِلَر

يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »َتَهاَدْيَن … …«.  )1(

اء  اإّل كذلك. جمَّ امل�صِي  ل َتْقِدر على  ِثْقَلها وِعَظِم ج�صمها  كاأنَّها من  داَفْعَن و�َصَنْدَن،  »َهاَدْيَن:  ابن م�صافر:  وقال   

ة. 
َّ
ائُد؛ واخلريدُة اأي�صًا احَلِيي

َ
ابة املمتلئُة، واجلمع: اخَلر َمُة اخَلْلق متلئة املفا�صل. واخلريدُة: ال�صَّ الِعظام: يعني اأّنها ُمَنعَّ

ْذِل«.
َ
ُك الب

ْ
والتكرمُّ هاهنا: الّتَمنُُّع وَتر

ما«.  هَّ َ
َن الَكِثيِب املُر ا ُغ�صْ

َ
ب : »وجاَءت … … َكَهّز ال�صَّ

ّ
يف الو�صيط، ورواية امليمني  )2(

اإذا  الأر�ُص  َثِرَيت  ُيقال:  النَِّدّي،  اب  الرتُّ َى:  والرثَّ اَن. 
َ

�ص
ْ
مِبَي ج 

َ
ُيْن�ص الّثياِب  ِمن  ْنٌف  �صِ  : َنايَنّ

َ
�ص

ْ
»املَي م�صافر:  ابن  وقال   

ْمل. 
َّ
ام، وهو الر

َ
: ِمن الَهي َّمُ

. واملَُهي اَها، معناه: اإّن الكثيب اْبَتلَّ فاإذا ُوِطَئ عليه اْهَتزَّ ول َيْنَهلَّ
َ
ْت اإذا َكرُثَ َثر

َ
َنِدَيت، واأَْثر

مل وَكرُث«.
َّ
والكثيب: ما اجتمع من الر

، والأخية نادرة؛ انظر معجم البلدان )مي�صان(،  َنايِنّ
َ

�ص
ْ
ايِنّ وَمي

َ
�ص

ْ
�رَسة ووا�صط، والّن�صبة اإليه َمي

َ
ان: بلٌد َبنْيَ الب

َ
�ص

ْ
وَمي  

عيف الّدائم. ْهَمُة، وهي املطر ال�صَّ
َّ
ْته الر

َ
ّهم: املَْمُطور اّلذي َمَطر

َ
والّل�صان )مي�ص(. واملُر

َنام، 
َّ

داِئُف: ِقطُع ال�ص
َّ

ْدف واحٌد، وهو الَعُجُز وكلُّ ما َحوَله. وال�ص
ِّ
ِديف والر

َّ
: َتُهّز. والر جُّ ُ

)3(  قال ابن م�صافر: »قوله: َتر

ال�ّصاِطئان،  فهما  نهٍر  اأو  واٍد  من  كانا  فاإذا  اجلانبان،  ان:  طَّ وال�صَّ ديف. 
َّ

ال�ص ى  ُي�صمَّ باأَ�رِسه  َناُم 
َّ

وال�ص �َصِديَفٌة،  الواحدة 

ه بالَكْوَمة املن�صوبة 
ِّ
نام العظيم، وكاأَّنه �ُصب

ّ
حم. والأَْكَوم: ال�ص : ال�صَّ

ُّ
ه على بع�ٍص. والنَّي بهمزة. والتَّاِمك: املرُتاِكب بع�صُ

من َفوِق الّطعام«.

… اأَطاَب  ٍة 
َّ
ي … واأكرما«، ويف جمموعة املعاين: »… َر�صِ : »عزيزٍة 

ّ
يف عيون الأخبار، والو�صيط، ورواية امليمني  )4(

واأكرما …«.

الّن�صاء  الِفْطَنة، وكانوا ميدحون  ُقلُّ  اَرِة: 
َ
الَغر واأ�صُل  الأموَر،  ِب 

ّ
ل جتر التي  الّن�صاء:  من  »الغريرة  م�صافر:  ابن  وقال   

ونًة«. واأخَدَمه خادمًا:  مًة َم�صُ
َ
 والّتَجاِرب ولكنَّها تكون ُمْكر

َ
اَجٍة َدّخالٍة، فتفهم املَْكر

ّ
ْت بَخر

َ
بذلك، لتكوَن املراأة َلي�ص

ُه له. واخلادم: للمذّكر واملوؤنَّث.
َ
َوَهب

والفرق  الكامل،  ويف  م�صافر؛  رواية ابن  على  ه 
ّ
ونب  »… َمْتِنها  على  عاُفه  �صِ مت�صي  رَّ 

الذَّ انَّ  َلو  »َمهاٌة  الأغاين:  يف   )5(

 … يدرج  لو   …« للخطابي:  احلديث   غريب  ويف  ِوٌل …«.  حُمْ َدبَّ  َلْو  اُء  بي�صَ َمٌة  »ُمَنعَّ اخلم�صة:  احلروف  بني 

ال�ّصعر:  نقد  يف  والبديع  الأخبار،  عيون  ويف   .»… رُّ 
الذَّ َيْدُرُج  »… َلْو  املعاين:  جمموعة  ويف  مدارجها…«؛ 

ْت …«.
َّ
ب ْت …«؛ ويف الو�صاطة: »… �صَ »… َن�صَّ

ِت 
َ
ي َى ـ وهو �َصْيُ اللَّيل ـ: �رَسَى واأَ�رْسَى، ومنه �ُصمِّ �ٍص َناِعٍم. وُيقال من ال�رسُّ

ْ
وقال ابن م�صافر: »ُمَنّعَمٌة: اأي ُغِذَيْت ِبَعي  

رُّ على جلِدها َل�صاَلْت مدارُجه 
ِل، واجلمع �َصَواٍر. فيقول: لو اأ�صبحت وقد م�صى الذَّ

ْ
حابة �صاريًة ملرورها يف اللَّي

َّ
ال�ص

ّر: �صغار الّنمل. ْت: �صالت قلياًل قلياًل. والذَّ ْت: �صالت«. وَن�صَّ - وهي موا�صُع َم�ْصيِه - َدمًا. َوب�صَّ
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ٍم ِبِمْع�شَ ِمــْنــهــا  ــاَح  ــشَّ ــَو� ال ــْوَذَق  ــشَّ ــ� ال ـــَرى  تَ َما)1)79.  يَتََقدَّ اأَْن  ــُل  ــْج ــِح ال ـــى  ـــاأْبَ ويَ ــبــيــٍل  نَ

ـــي ـــِب ـــا: اْرَك ـــَه ــــِه َوُقـــْلـــَن لَ ــــْي َوِطـــْئـــَن ِذراَع َما)2)80.  َويَ�ْشاأَ ـــلَّ  ـــَم يَ ْن  اأَ ـــَل  ـــْب َق بـَــعـــيـــَرِك 

ــــْت ُمـــْرَجـــِحـــنَّـــًة ــــَق َفــهــاَديْــنَــهــا َحـــتَّـــى اْرتَ َفتََهيََّما)3)81.  ــا  ــق ــنَّ ال ـــــاَل  َم َكــمــا  ــُل  ــي ــم تَ

ــى لَـــــــَوْت ِبـــِزمـــاِمـــِه ـــا َحـــتَـّ ــــ ـــه ـــنَ يْ ـــدَّ َوَف َما)4)82.  َوِمْع�شَ ــ�ــصِ  ــْق َم ــدِّ ال اِب  ـــدَّ ـــُه َك ــاً  ــنــان بَ

ــا  ـــ ــه ــْوُم ــــاَوَل يَ ــــط ـــى تَ ـــتَّ ــــْت َح ــــبَ َومــــا َرِك �ُشلََّما)5)83.  الــِخــْدِر  ــى  اإِل ـــِدي  الأَيْ لَها  َف�شاَرْت 

ْت  تَنَقَّ�شَ ــى  ــتَّ َح الـــِخـــْدِر  ِفــي  َدَخـــَلـــْت  ــا  ــَم َف َما)6)84.  َفتََحطَّ ِه  ِقــــــدِّ ــــى  ــــَل اأَْع ـــُر  ـــشِ ـــاآ� َم

َوار. واحِلْجل: اخَلْلَخال.
ِّ

وَذق: ال�ص
َّ

ال�ص  )1(

َجر، يعني من طول الرُبُوك، ُيقال:  َما(: َي�صْ اأَ
ْ

ه لئالَّ يثوَر قبل اأن تدخَل ِخْدَرها. )َي�ص
ْ
قال ابن م�صافر: »َوِطْئَن ذراَعي  )2(

ت وَمِلْلُت«.
ْ
ِجر �َصِئمُت فاأنا اأَ�ْصاأَم �َصاأََمًا و�َصاآَمًة، و�صَ

يف اإي�صاح �صواهد الإي�صاح: »َفَهاَديُتها …« ت�صحيف.  )3(

ِعَدت، ُيقال:  وقال ابن م�صافر: »هاَدْيَنها: داَفْعَنها و�صَنْدَنها، كاأنَّها ِمن ِثَقِلها ل تقدْر على امل�ْصي اإّل بذلك. اْرَتَقت: �صَ  

َما: اأْي �صال وانهال وانهار 
َّ
ْمل. َفَتَهي

َّ
َجِحّنة: ثقيلة بطيئة، متيل مَيْنًة وَي�رْسًَة كما مال النَّقا، وهو الر

ْ
ُت. ُمر

ْ
َرقيُت وارَتقي

 القرُب املنهاَل، لأَنَّه ينهال ُتراُبه«.
َ

ي  واحٍد، ومنه �ُصمِّ
ً
كلُّه مِبعنى

مام:  »الزِّ م�صافر:  ابُن  وقال   .»… ِرْمَنَها  »َوَما   :
ّ
امليمني ورواية  الو�صيط،  »ُيَهاديَنَها…«، ويف  الأخبار:  عيون  يف   )4(

ع 
َ
ب يِت الإِ�صْ مِّ ُ

َنان: الأ�صابع، واحدُتها َبَناَنٌة، والأ�صل يف البنان اأنَّه باطُن اأطراِف الأ�صاِبِع، َف�ص
َ
قد تقدم ذكره. والب

م«.  َمَعا�صِ واجَلْمُع  املَراأَة،  �صاعد  وار من 
ِّ

ال�ص ُع  َمو�صِ م:  وامِلْع�صَ احَلرير.  َمْق�ص:  والدِّ الُهْدُب.  اُب:  والُهدَّ بنانًا.  كلُّها 

اَعْدَن َعْنَها.
َ
وما ِرْمَنها: ما َتب

َته. ها َوُرُخو�صَ َ ِلنْيَ كفِّ نيِّ
َ
ب
ُ
َناٍن، فقلَب املعَنى ِلي

َ
ويف البيت قلٌب معَنوّي؛ فهو يريد: حتَّى َلَوْت ِزَماَمه ِبب  

َفة،  حَّ ُم�صَ )احُلْدب(  وكلمة  �ُصلََّما«  احُلْدِب   … لها  وكانت   … ْت 
َ
َرِكب »َفَما   :

ّ
امليمني ورواية  الأخبار،  عيون  يف   )5(

ْت … وكانت لها … اإىِل اخِلْدُب �ُصّلَما«. ويف الو�صاطة: »… وكانت لها 
َ
و�صواُبها ما جاَء يف الو�صيط: »فما َرِكب

… احُلْدب �ُصلََّما« ت�صحيف، وقال حمّقق الو�صاطة: »يف الأ�صل: اإىِل اخِلْدر« ! 
َكِتها. واخِلْدر: املو�صع الذي ت�صترت فيه املراأة، يقال: 

َ
وقال ابن م�صافر: »قوله: تَطاَوَل يوُمها، لطول اأناِتها وِثقل َحر  

رْت«. واخِلْدُب: الَهْوَدُج. اْخَتَدَرِت املراأة، اأي ا�صَترَتَْت، ول يكون ِخْدر حتَّى يكوَن �صِ

ما«. ويف الو�صاطة: »… …  … … وحتطَّ … … تاآ�صي  : »وَما َدَخَلْت يف اخِلْدب 
ّ
يف الو�صيط، ورواية امليمني  )6(

ُي …«. ما«. ويف اإي�صاح �صواهد الإي�صاح: »… ماآ�صِ تاآ�صي … … وحتطَّ

ًا،  �صَ ْت َتَنقُّ �صَ ًا، وَتَنقَّ ْت َنِقي�صَ ور، ُيقال: َنَق�صَ
ُ
ي

ُّ
ت: ِمن النَّْق�ص، وهو �صوُت الأَْن�صاِع وال�ص �صَ وقال ابن م�صافر: »َتَنقَّ  

ي من غِي طوٍل. واملَاآ�رِس: ما  ْنَقا�صًا؛ وُيقال: قد اأنَق�َص الَطُي اإنقا�صًا ل َغَي، وهو ما َدّق ِمن اأ�صواِت الطَّ ْت اإِ واأَنَق�صَ

َبُط 
ْ
ُء الذي ُير

ْ
، والآ�رِسَُة: ال�صي ِديُد الأَ�رْسِ ، وُيقال: اإّنه َل�صَ ه بالِقدِّ ُه اإذا �َصدَّ

َ
، واِحُدها َماأْ�رَسٌ؛ ُيقال: قد اأَ�رَسَ َقَتب �ُصدَّ بالِقدِّ

ع وَتَفتََّت«. َما: اأي َتَقطَّ ُء ِمن ِقدٍّ وغيه، وَجْمُعه اأََوا�رِسُ واآ�رِسَاٌت. َفَتَحطَّ
ْ
به ال�صي

. والتاآ�صُي واملاآ�صُي مبعنى املاآ�رِسِ  

Homaid_Bin_Book.indb   365 7/11/10   2:37 PM



366

ُفَها ِن�شْ ـــْدِر  ـــِخ ال ِفـــي  ـــاَن  ك ــا  ــمَّ لَ َفــَجــْرَجــَر  َما)1)85.  تََجرَّ مــا  ــــِه  ــــاِت َداأي َعــَلــى  ـــٌف  َوِنـــ�ـــشْ

ـــ�ـــصَّ بـــابـُــُه ــــه َغ ــــْوِق ـــا َعـــَلـــْت ِمـــــْن َف َفـــَلـــمَّ َما)2)86.  اأَْه�شَ بالِو�شاَحْيِن  ــٍن  ُغــ�ــشْ بــِمــْقــالِق 

ـــا ـــم ـــاأَنَّ َك نَــِبــيــ�ــشــاً  اإِلّ  ـــــْت  َرِكـــــبَ ـــــا  َوم ُم�َشنََّما)3)87.  َرْمـــــاًل  بــــالأَْكــــَفــــاِل  ــــُع  تـُـــَرفِّ

ــَدْت تَــَفــ�ــشَّ ــى  ــتَّ َح ــــَن  ِرْم ــا  م حى  ال�شُّ ــراَة  �ــشَ َوَعْنَدَما)4)88.  َزْعـــَفـــرانـــاً  ـــذارى  ـــَع ال ِجــبــاُه 

ــا ــهـــ ــلُّ ــِق يُ ـــُه  ـــْت ـــَل َع اأَْن  ـــا  ـــمَّ لَ ــــــاَد  َك ـــــا  َوم َما)5)89.  واأَْع�شَ زَّ  ــــــالأَ اْك ــى  ــتَّ َح ــِه  ــِت ــ�ــشَ ــْه ــنَ ِب

ــصِ ِحــبــالُــُه ــ� ــي ــق ــنَّ ــال ــــى تَـــــَداَعـــــْت ب ــــتَّ َوَح َما)6)90.  تََحطَّ اأْن  َزْوِرِه  بَـــواِنـــي  ـــْت  ـــمَّ َوَه

ما«؛ ويف عيون الأخبار: »…  ما«. ويف الو�صاطة: »… ما جتزَّ زَّ ار … ما جَتَ : »… ملّا �صَ
ّ
)1(  يف الو�صيط، ورواية امليمني

ما« ت�صحيف.
َّ
ر ما حَتَ

ل الأ�صاَلع  اأْيات، باإ�صكان الهمز وحتريكه، وهي َمَوا�صِ اء. والدَّ غَّ
َّ
َجار: الر

ْ
: َرَغا، واجَلر

َ
َجر

ْ
وقال ابن م�صافر: »َجر  

لوع  قبة، وُيقال: اإّنها مغاِرُز ال�صّ
ّ
لوع عند اأ�صل الر اأَيات منقطع ال�صّ در، واحدتها َداأَْيٌة، والأعراب تقول: الدَّ يف ال�صّ

م: ما امتالأ، اأي: ما  زَّ ع«. وما جَتَ م: تقطَّ
َّ
ما: يعني ما زال الّن�صف الآخر َعْن َداأياته، واأ�صل جتر

َّ
ر لب. َما جَتَ ِز ال�صُّ

َ
يف َخر

امتالأ بها.

يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »… ع�صَّ ناَبه مبقالق ما حتَت …« ت�صحيف.  )2(

وار 
ّ

: اأْي امتالأ، وكلُّ ُمْتِلٍئ فهو غا�ّص، ُيقال: املَ�صجد غا�ّص باأهله، وقد غ�صَّ اخللخال وال�ص وقال ابن م�صافر: »َغ�صَّ  

َخِم  يعني �صِ الهودَج، واإّنا  يعني  بابه:  َحْلُقه.  به  دَّ  َ
اْن�ص اأي  بالّطعام وال�رّساب  جل 

ّ
الر امتالأَ؛ ومنه قيل: قد غ�صَّ  اإذا 

 ،» نْيِ
َ
ة اجَلْنب

َ
اِمر اُء البْطِن �صَ

ّ
ام َبْطِنها، وُيقال: امراأٌة َقب الَعِجيَزِة. ِمْقاَلق: اأي �صامرُة اخل�رس دقيقُته ِقلَقُة الِو�صاح لْنِه�صَ

ُته.
َ
طن: �صاِمر

َ
اء الب

ّ
وَقب

ثًا … …«.
ْ
َكْت اإلَّ َنِبي

َ
)3(  يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »َفَما َتر

ه اأَْكَفاَلها به ِلِثقِلَها وِعَظِمَها، فهي ل تكاد 
َّ
مَل، �صب

َّ
فُِّع الر

َ
وقال ابن م�صافر: »قوله: نبي�صًا، بطيئًا ِمن ِفْعلها، كاأنها ُتر  

 واحٍد، وهو الرّتاب املنبوُث.
ً
: املجموع املرتفع«. والّنبي�ص والّنبيث مبعنى نَّمُ َ

ترفُعها. واملُ�ص

َرْت …«. دَّ : »حتى حَتَ
ّ
يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف، والو�صيط، ورواية امليمني  )4(

َدْت: َر�َصَحْت و�َصاَلْت، فوافق  ء: اأعاَله. وَتَف�صَّ
ْ
اة ِمن كّل �صي َحى: ارتفاعه؛ واأ�صل ال�رسَّ وقال ابن م�صافر: »�رَسَاة ال�صّ  

.»
ُ
بٌغ اأحمر ، وهي م�صبوغٌة بالّزعفران. والَعْنَدم: �صِ َتُهنَّ

َ
َغ ِثياِبِهّن وُحْمر

ْ
ب ُق �صِ

َ
ذلك الَعر

 …«. ويف عيون الأخبار: »… حّتى اْطَماأَنَّ …« وقال حمّقق 
ّ
يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »فما َكاَد َجْوٌن اأَْرَحبي  )5(

عيون الأخبار: »يف الأ�صل: حتى اكالأّن«، وهو حتريف لـ: »اكالأّز«.

ُه ي�صتعني 
َ
: مدَّ َذَنب مَ ه اإىل بع�ٍص. واأَْع�صَ وقال ابن م�صافر: »بنه�صته: اأي بقيامه، والّنهو�ص: الِقيام. اكالأّز: اجتمع بع�صُ  

اإذا  الفاِر�ُص  م  اأَْع�صَ قد  يقال:  ُي�رَسع،  ْن  اأَ َثَوراِنِه  ّدٌد عند  َت�صَ الإع�صام  الأعراب:  الأ�صمعي؛ وقال غُيه من  به، عِن 

ٍء لَئاّل ي�صقط«.
ْ
ا�ْصَتْم�صَك ب�صي

: اجَلَمل الّنجيب، من�صوب اإىل اأَْرحب، قبيلة اأو َفْحل.
ّ
ّد، والأرحبي واجَلْوُن: يكون مبعنى الأبي�ص والأ�صود، �صِ  

يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »… َزْفِرِه …« حتريف.  )6(

ور:  در؛ والزَّ َع. والبواين: �صلوُع ال�صَّ ها بع�صًا بالنَِّقي�ص، وهو �صوُتها اإذا َتَقطَّ وقال ابن م�صافر: »َتَداَعت: َتِبع بع�صُ  
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ـــُه ـــاتُ ـــن ـــِف ـــفـــا ثَ ــــمِّ الـــ�ـــشَّ ـــــــــــَر فــــي �ــــشُ َواأَثَّ َما)1)91.  مَّ �شَ ثـُـــمَّ  اأَْمـــــــَرُه  ــَمــى  ــْل ــ�ــشَ ِب َوراَم 

ــٍل ـــِب كــاهـــ ـــْع ـــي �ـــشَ ــــنَّ ف ــــاُه ــــاأَيَّ ــــا تَ ــــمَّ َولَ ُمَلْمَلَما)2)92.  َفْعماً  اأْيـــاِت  الـــدَّ َجــاِهــ�ــَص  يـَــَرى 

م: َتَك�رسَّ وَتَفتََّت«. ّميْت البوايّن لذلك. حَتَطَّ
ُ

ْدُر عليها َف�ص َنى ال�صَّ
ْ
ْدر؛ فكاأّنه ُيب ال�صَّ

ه على رواية: »وح�صح�ص …«؛ ويف غريب 
ّ
ى …« ونب َن�ص … احَل�صَ كيت: »وَن�صْ

ّ
يف القلب والإبدال  لبن ال�ص  )1(

حاح )�صمم(، والأفعال  لل�رّسق�صطي  وي، والفاِخر، والّزاهر، وديوان الأدب، وتهذيب الّلغة، وال�صّ
َ
احلديث  للَهر

و ) �صمم(،  )ح�ص�ص(  والّل�صان  لة،  وال�صّ والّذيل  والتكملة  القراآن،  تف�صي  يف  والتبيان  �ص،  428/1،واملخ�صَّ
وم�صاهد  ) ح�ص�ص(،  والّتاج  ون،  املَ�صُ والّدّر  )ح�ص�ص(،  حاح  ال�صّ ويف  …«؛  َح�َص  »َوَح�صْ )�صمم(:  والّتاج 

َن�َص …«؛ ويف الأفعال  ب، والّل�صان والّتاج )ن�ص�ص(: »وَن�صْ
ّ
َح�َص …«؛ ويف الإبدال  لأبي الطي الإن�صاف: »َفَح�صْ

لة، والّل�صان  �رْسَ�َص …«. ويف غريب احلديث للهروي، والّزاهر، والّتكملة والّذيل وال�صّ
َ
لل�رسق�صطي 109/3: »َفر

 القنا …« 
ّ
م  احَل�صى …«؛ ويف التبيان يف تف�صي القراآن، والل�صان ) �صمم(: »�صُ

ّ
م )ح�ص�ص( و)ن�ص�ص(: »… �صُ

مى …«؛ ويف غريب 
ْ
ْت �ُصَلي حتريف. ويف تهذيب اللغة: »… َثَكَناِتِه …« حتريف. ويف عيون الأخبار: »… وَرمَّ

احلديث للهروي؛ وتهذيب الّلغة، والأفعال لل�رّسق�صطي، والتبيان يف تف�صي القراآن، والّل�صان )ح�ص�ص(: »… ورام 

حاح، وديوان الأدب، والّل�صان )�صمم(، والّدّر امل�صون، والّتاج )ح�ص�ص( و)�صمم(،  القياَم �صاعًة …«؛ ويف ال�صِّ

ب، ومنتهى الّطلب، والإ�صعاف: »… 
ّ
َنْواأًَة …«؛ ويف الإبدال لأبي الّطي وم�صاهد الإن�صاف: »… وناَء ب�صلمى 

ا …« وقال حمّقق عيون الأخبار:  : »… وراَم ِبَلمَّ
ّ
ى …«، ويف عيون الأخبار، والو�صيط، ورواية امليمني

َّ
ورام ِبُحب

»يف الأ�صل: )ب�صلمى(« !

ك، 
ّ
اأبو عمرو: وح�صح�ص ون�صن�ص: حر قال  اأي�صًا،  َن�َص  وَن�صْ  ،

ِّ
م َح�َص يف �صُ ابن م�صافر: »وُيروى: وَح�صْ وقال   

فا: جمع �صفاة، وهو احلجر الأَْمل�ص العري�ُص.  َنا�ص. وال�صّ ة الَن�صْ
َّ
َتُه، وِمْنه �ُصّميِت احلي َن�صْ كَتُه فقد َن�صْ

ّ
ٍء حر

ْ
وكلُّ �صي

ب�صلَمى:  ]بها[. وراَم  الّثفنات[ وهّن خم�ٌص  اإحدى  ة 
َ
ِكر

ْ
]والِكر باطن  اقني من 

ّ
وال�ص الَفِخَذْيِن  ل  َمَوا�صِ والثَِّفَنات: 

جل يف احلرب اإذا َحَمَل، و�صّمم يف الأمر اإذا 
ّ
م الر ى على ذلك؛ ُيقال: �صمَّ : اأي م�صَ مَ مَّ  �صَ

ّ
ة، ثم اأي َطَلَب النَّه�صَ

َداد، 
ِّ

َعزم عليه؛ وامل�صَدر: ت�صميمًا؛ و�صّمم الفر�ُص على الّلجام اإذا ع�ّص به وَجَمَح، وكاأّن التَّ�صميم م�صتقٌّ من ال�ص

ل الفخذين …« هو قول ابن  ْمُت القارورة ونحوها اإذا �َصَدْدَتها«؛ وقوُل ابن م�صافر: »والثَِّفَناُت َموا�صِ مَّ ُيقال: �صَ

كبتني وغيهما؛ انظر الل�صان )ثفن(.
ّ
ك كالر

َ
ال�صّكيت، وغيه يقول: هي ما يقُع ِمن البعي على الأر�ص فيغُلظ اإذا َبر

ة: �صدر البعي.
َ
ِكر

ْ
والِكر

ُمثَقاًل.  به  نه�َص  باحِلْمل:  وناَء  للّنهو�ص،  الأر�ص  ه يف 
ْ
ت ركبَتي

ّ
َثب ن�صن�ص وح�صح�ص. ور�رس�ص:  ون�صن�ص: مبعنى   

ى: ا�صم امراأة، وكذلك ملّا.
َّ
وُحب

َنه كيَف �َصْدُوه بها َناِه�ص … …« وانظر رواية البيت التايل.
ْ
: »فلّما �صما ا�ْصَتْد َبر

ّ
يف الو�صيط، ورواية امليمني  )2(

ًة اإذاً متّكْثت فيه. و�َصْعُب كاهٍل: 
َّ
ًا وَتِئي

َ
يِّي

َء َتاأَ
ْ
ُت ال�صي

ْ
يَّي

، ُيقال: َتاأَ
َ
َثُهّن وانتظر يَّاُهّن، اأي مَتَكَّ

وقال ابن م�صافر: »قوله: َتاأَ  

َجاِه�ص  وغيه.  الإن�صان  ِمن  هو  وكذلك  بالُعُنق،  الَكِتَفنِي  ُل  َمو�صِ وَكاِهُله:  كاهله؛  يف  عُنقه  ت 
َ
�ُصِعب حيُث  يعني 

ْت؛ ومنه  َزاُت َفَقاِره - و�َصَخ�صَ
َ
اأيات: يعني ارتفاعها و�صخو�صها، كاأّنه ملّا اأراد النهو�ص تزايلت داأياته - وهي َخر الدَّ

ِت الّناقة ولَدها اإذا األَقْته لغِي متاٍم؛  ُت فالنًا عن الأمر وعن املو�صِع اإذا اأََزلُته عنه، وِمنه قيل: قد اأجه�صَ قيل: اأَْجه�صْ

: املُْمَتلُئ  ْت، ولالأَْغنام: قد اأَْخَدَجْت، وللمراأة: قد اأ�صَقَطْت. والَفْعمُ وُيقال للخيِل: قد اأَْزَلَقْت، وللّناقة: قد اأَْجَه�صَ

ُده  ٌ«. و�َصْدُوُه بها: َق�صْ ٍء، ومنه ِقيل: اإناٌء ُمْفَعٌم، اأي ملوء. ُمَلْمَلَمًا: جمتمعًا ُم�صتويًا ل ُيرى فيه ثلٌم َول ِق�رسَ
ْ
ِمن كّل �صي
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ــــُه ــــنَ ـــا َراأَيْ ـــتَـــْهـــَلـــْلـــَن لَـــمَّ ــَن َوا�ـــشْ ــْح ــبَّ ــشَ ــ� َف ِمْرَجَما)1)93.  الأَراِجـــيـــِح  ــَو  ــْه �ــشَ َرِبــــذاً  ِبــهــا 

ــًة ــنَ ــي ــِع ـــَل لـَــْيـــَلـــى َظ ـــْث ـــْم تَــــَر َعــْيــنــي ِم ـــَل َف واأَْعَظَما)2)94.  اأََجــــــلَّ  ِحـــْمـــاًل  ِمــْثــَلــُه  َوَل 

ـــْد لـَــُه ـــِج ــــْم تَ ــْت َفــــْوَقــــُه لَ ــلَّ ــَق ــتَ ــشْ ـــا ا� ـــمَّ َولَ َويَ�ْشَعَما)3)95.  ــَل  ــي ــِع يَ اأَْن  اإِلَّ  ــَف  ــي ــكــال تَ

ــًة ــيَّ ــشِ ــ� ـــوِت َع ـــي ـــبُ ـــــراِف ال ـــــاأَْط ــــَن ب ــــْم َوُق َو�َشا�َشَما)4)96.  يَـــراعـــاً  ِريــــٌح  ـــاأَْت  ـــيَّ َف ــمــا  َك

طـــــاِرٍق اأُمَّ  ـــا  ي ــــَن:  ــــْل ُق ـــْت  تَــــَولَـّ ـــا  ـــمَّ ـــَل َف و�َشلََّما)5)97.  الَمليُك  ــاِك  ــيَّ َح ْحِط  ال�شَّ َعــَلــى 

ــهــا ــولَ ــ�ــشُ ـــَن ُف ـــْل ـــاً َجـــَع ـــبـــاب ـــــــــاَدْرَن اأَ�ـــشْ َوب �ُشلََّما)6)98.  ــِب  ــاِئ ــج ــنَّ ال ــــاَق  ــــن َواأَْع ِمـــالكـــاً 

اأيات: مرتفعها. . وناه�ص الدَّ
ُّ
بها، اأي ق�صُده اإىل البلد الذي يريد احلي

َنه 
ْ
َن وا�صَتْدَبر ْ لب والإ�صعاف: »َفَكربَّ اأَْتُوُه …«؛ ويف منتهى الطَّ َنُه كيف 

ْ
ْلَن وا�ْصَتْدَبر يف الأفعال لل�رّسق�صطي: »َتَوكَّ  )1(

: »… �َصْهَل الأراجيِح …«. ويف الّل�صان: »… على 
ّ
كيف اأَتوه …«. ويف عيون الأخبار والو�صيط ورواية امليمني

َجِم« كذا. وانظر رواية البيت ال�صابق.
ْ
َرِبٍذ �َصْهِو الأراِجيِح ِمر

 اإذا رفع �صوَته بالبكاء حني 
ّ
وقال ابن م�صافر: »ا�صتهَلْلَن: َرفْعَن اأ�صواَتُهّن بالّتكبي والّت�صبيح؛ وُيَقال: ا�ْصَتَهّل ال�صبي  

وُب  ماُء اإذا ا�صتدَّ �صَ
َّ

وت بالتلبية؛ وُيقال: قد ا�صَتَهلَِّت ال�ص ي�صقُط ِمن بطِن اأّمه، وِمنه الإهالل باحلّج، وهو رفع ال�صَّ

َباٌذ وِرْبَذايِنّ من كرثة الكالِم 
ْ
ِبُذ املَْنِطق اإذا كان خفيَفه �رسيَعه، وَرُجٌل ِمر

َ
ِبُذ: اخلفيُف القوائِم �رِسيُعها، واإّنه َلر

َّ
املََطِر. والر

 
ُ

اكن. والأراجيح: املَ�ْصي
ّ

ْهُو اأي�صًا: ال�ص
ّ
ي: ِليُنه و�صهولته، والر

ّ
اكن؛ وهي يف ال�ص

ّ
ٍء: ال�ص

ْ
ْهُو من كلِّ �صي

َّ
و�رسعِته. وال�ص

ًا«. 
َ
َجم: اأ�صله يف اخليل، وهو الذي َيرُجمُ بنف�صه الأر�َص، َيرمي بها َرْمي

ْ
والّتمايل، كاأّنه يرتّجح يف ما َثُقل عليه. وامِلر

والأَْتُو: ال�صتقامُة وال�رّسعة يف ال�صي.

قال ابن م�صافر: »الّظعينة: املراأة يف الَهْوَدج؛ ُيقال: قد َظَعَنت اإذا ركبت، ومن ذلك قيل لكّل امراأِة: َظعينٌة، وِلُكّل   )2(

.»
ُ
ْهر �َصْيِ َظَعٌن. واحِلْمل، بك�رس احلاء: ما َحَمل الظَّ

ْد لها …«. ويف  يف الأفعال لل�رّسق�صطي: »فلّما …«؛ ويف منَتهى الّطلب والإ�صعاف: »فلّما ا�صتوت يف ُظلٍَّة َلْ جَتِ  )3(

اأَما« حتريف؛ ويف الو�صيط: »… ل يجد لها … َتعيل وَتع�صما« حتريف. ويف 
ْ

الّل�صان: »… ل جتْد لها … َتِعيل وَت�ص

رواية امليمني: »… َتعيل وَت�صعما« ت�صحيف. 

وقال ابن م�صافر: »وُيروى: ل يجْد لها، اأي ل يجد اجَلَمُل للمراأة. تكاليف: وهو ما تكّلفه على م�صّقة. اإِلَّ اأْن َيعيَل:   

: �رسٌب من ال�صِي �صهٌل �رسيٌع«. مُ
ْع

َّ
اًل اإذا تبخرت. وال�ص

ْ
ْخرَت؛ ُيقال: قد عال َيعيل َعي

َ
اأي َيَتب

�َصَما«. )4(  يف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »… و�َصاأْ

اأَت الريح غ�صنًا اأو غَيه فهي 
َّ
جوِعِه وميِله؛ واإذا َفي

ُ
 فيئًا ِلر

ّ
اأَْت: اأََمالت، ومنه �ُصّمي ظّل الع�صي

َّ
وقال ابن م�صافر: »َفي  

باأغ�صان  وَتّثنيِهّن  العذاَرى  اهتزاَز  ه 
ّ
�صب الُعوِد،  اأ�صوُد   

ٌ
�َصَجر  : ا�َصمُ

َّ
وال�ص ب.  الَق�صَ اع:  والَيَ جانب.  كّل  من  ُترِجُعه 

يح«.
ّ
ال�ّصجر يف الر

ْعُد؛ وكذلك الّناأُْي، ُيقال: قد �َصَحَط وَناأَى 
ُ
ْحُط: الب قال ابن م�صافر: »ُيقال: قد �َصَحَط يف �َصْوِمِه اإذا اأَْبَعَد فيه، وال�صَّ  )5(

، كّل ذلك اإذا اأبعد«.
َ
و�َصَطَن و�َصَطر

الأمر  هذا  ُيقال:  كها،  ومُتْ�صِ ُتِقيُمها  ِلْلِخْدر،  ِماَلكًا؛  وقوله:  ٌب. 
َ
�َصب واحُدها  احِلبال،  »الأ�صباب:  م�صافر:  ابن  قال   )6(

ِماَلُكه كذا وكذا، وقد َمَلَكِت املراأُة َعِجيَنها اإذا �صّدت َعْجَنُه، وهذا حائٌط ل ِماَلَك له، اأي: ل يتمالُك ول َيَتَما�صك. 
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َحى ال�شُّ َرْونـَــــِق  فــي  ــيُّ  ــَح ال ــَقــلَّ  ــتَ ا�ــشْ ــا  ــمَّ َولَ الُمَكتََّما)1)99.  ــَث  ــَحــِدي وال الــَو�ــشــايـَـا  ْيَن  َق�شَ

ــْت  ــَق ــَف ــشْ ــُقــفِّ اأَ� ــال ــِر ب ــْف ــُع ــاِء ال ــب ــظِّ ِمي�َشَما)2)100. ُدُمـــــوَج ال ْم�ُص  ال�شَّ كانَِت  ا  لَمَّ ْم�ِص  ال�شَّ ِمَن 

ــٍة ــَع ــي ــن ـــــلَّ �ــشَ ـــــَن ُك ـــــْل ــــــــَن َوَقـــــــْد َزايَ الُمرقََّما)3)101. َوُزلْ ــَل  ــدي ــ�ــشَّ ال ـــْرَن  ـــا�ـــشَ وبَ لـَــُهـــنَّ 

ــبــا ــــَع ِلــلــ�ــشِّ ــــراَج ـــي: تَ ـــُت لأَ�ـــشـــحـــاِب ـــْل ـــُق َما)4)102. َف ْع�شَ اأَ ــــْوَدَة  َع الــيَــْوَم  ـــاَد  وع ُفـــــوؤَاِدي 

مام ثم ت�صَع رجلها على قفاه فيفَع عنقه  ع البعُي، وهو اأْن ُيْخَف�َص راأ�ُصه بالزِّ وقوله: واأعناق النجائب �صّلما، اأي: ُيتَّ�صَ

كوب، الواحد جنيب«. وقال ابن منظور: 
ّ
وراأ�صه حتى تدخَل هوَدَجها. والّنجائب: الإبل الّتي ُتْنَتَجُب وُتختار للر

ه اإذا كان قائمًا لي�صَع قدَمه على عنقه فيكبه« الّل�صان )و�صع(. »اّت�صَع بعَيه: اأخذ براأ�صه وَخَف�صَ

َن … املَُجْمَجَما«؛ ويف جمموعة املعاين:  َ�صْ
ب اإىل اأّمه ِمن ال�ّصعراء، واملوؤتلف واملختلف: »… َقب يف كتاب َمْن ُن�صِ  )1(

َن … املَُجْمَجَما«. َ�صْ
: »َقب

ّ
يَنا …«، ويف الو�صيط، ورواية امليمني »… َق�صَ

ء: �صفوُته؛ ورونُق 
ْ
ُنه، ورونُق كّل �صي

َ
حى: اأّوله، وهو اأ�صفى ما يكون الهواء واأَْح�ص وقال ابن م�صافر: »رونق ال�صّ  

ْغَن ِمْنَها، وكّل عمٍل ُفِرَغ منه 
َ
ايا، اأي َفر نْيَ الَو�صَ يف: كرثُة ماِئِه؛ ورونُق ال�ّصباب: اأّوُلُه اإىل وقِت مَتَاِمِه. وقوُله: ق�صَ

ّ
ال�ص

َن مثله. وُيروى: املَُجْمَجَما واملَُكتََّما واحٌد، غي اأّن املجمجمَ رمّبا ظهر ِمْنُه  َ�صْ
ايا، وَقب َوى: َقَطْعَن الَو�صَ

ْ
؛ وُير

َ
ي فقد ُق�صِ

َن: تناَوْلَن. واملَُجْمَجم:  «. وقب�صْ ء نه�ص وارتفع فقد ا�صَتَقلَّ
ْ
: اأي ركبوا، وكلُّ �َصي

َّ
ُ ول ُيْفَهم. ا�صتقلَّ احلي نيَّ

َ
ما ل ُيَتب

ُد يف النَّْف�ِص. دَّ َ
املُر

: »… بالّنف�ص اأَ�ْصَفَقْت 
ّ
لِّ …«. ويف الو�صيط، ورواية امليمني يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »َف�رُسْن انتماء الُعْفِر للظِّ  )2(

.»…
ِمْثَله، والِكنا�ص:  ، واأَْدَمَج 

ّ
اإذا دخله من �صّدة احلر ِه   يف ِكَنا�صِ

ُ
ي

ْ
ب وقال ابن م�صافر: »ُدموج: ُدخول، يقال: َدَمَج الظَّ  

 وُكنَّ�ٌص، قال 
ُ

 كاِن�ٌص وظباٌء َكَوان�ص
ٌ
ي

ْ
ع الذي تاأوي اإليه الّظباء، ورمّبا كان يف اأ�صل �صجرٍة اأو كثيب، يقال: َظب املَو�صِ

وُكُنو�ُصها  النجوم،  هاهنا  والُكنَّ�ص   ]16  -  15/81 ]التكوير   { } تعاىل  اهلل 

: الّظباء البي�ُص الّتي يعلو 
ُ
 ل�ْصِتَتاِرهّن يف الهواِدج. والُعْفر

َ
ْعن - وُهنَّ الّن�صاء - َكَواِن�ص ا�صِتتاُرها يف النهار، فجعل الظُّ

 
ّ
ها ف�صار كحر

ُّ
َما، اأي: ا�صتّد حر

َ
اِكُنَها الِقَفاف. وقوله: ِمي�ص

َ
 الّظباء وَم�ص

ّ
. ومقر

ُ
َها حمرٌة، ومنه ِقيَل: كثيٌب اأعفر بيا�صَ

ها، ومثله ظهيٌة 
ُّ
ها وا�صتّد حر

ُ
َفْت �صْم�ص اإذا �صَ اء 

ّ
و�صمَ بها، ويقال: هاجرٌة غر

ُ
ِلي حُتَْمى  اّلتي  م، وهي احلديدة 

َ
امِلي�ص

ور فهو �صائر، وامل�صدر 
ُ

غراُء. اأَ�ْصَفَقْت: َحِذَرْت وَخاَفْت. ]وُيرَوى: َف�رُسَْن اْنِتماَء الُعْفِر[ �رُسَْن: ارتفْعَن، ُيَقال: �صار َي�ص

اِوُر الّنا�ص، 
َ

اراً؛ لأّنه ُي�ص ِبد �َصوَّ
ْ
اأ�ص، ومنه �ُصّمي املَُعر

ّ
ِب، وهو ارتفاُعه اإىل الر ر؛ ومنه �َصْوَرة الَغ�صَ وُّ َ

َواراً، وال�صم التَّ�ص �صِ

ياق.
ّ

«، وما بني معقوفتني زيادٌة يقت�صيها ال�ص
ْ
هم

ُ
اأي ُيَواِثب

ْحَن …«. ويف الّتاج )�صدل(: »… وقد َخاَيْلَن …« حتريف. ويف اأمايل القايل، والّل�صان 
ُ
)3(  يف �صائر َم�صاِدِر البيِت: »َفر

ِغيَنٍة بهنَّ و�َصامَلَْن…«. ويف  والّتاج )�صدل(، والو�صيط: »… كّل َظعيَنة«. ويف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »… �صَ

ديل«.
َّ

ها على رواية: »ال�ص
ّ
ُدول …« ونب

ُّ
الّل�صان والّتاج )�صدل(: »… ال�ص

ِديل 
َّ

َنُه وُكنَّ معه. وال�ص
ْ
ِحب اأي �صَ َن. وَبا�رَسَْن، و�صامَلَْن،  َي�صنْعَن وُيعاجِلْ ُكّن  ُكّل ما  َفاَرْقَن  وقال ابن م�صافر: »َزاَيْلَن:   

ٍة وغِيه، ُيقال: �َصَدْلُت الّثوَب على وجهه اإذا اأَْر�َصْلته.  ُدول، وهو ُكّل ما �ُصِدل َعَلى الهودج والبعي ِمن �ُصرْتَ
ُّ

مبعنى ال�ص

ى بداراٍت، وكلُّ دائرٍة َرْقَمٌة«. وقوُل ابِن م�صافر: »وبا�رَسَْن، و�صامَلَْن« اإ�صارًة اإىل روايَتي البيت. : املَُو�صَّ قَّمُ
َ
واملُر

اأَْوَعاٌل  الَوعل:  وجمع  ؛  مُ الُع�صْ واجلمع  اليد،  ف 
َ
َطر يف  ا�ٌص 

َ
َبي َمُة:  والُع�صْ الَوعُل؛   : مُ »الأع�صَ م�صافر:  ابن  قال    )4(
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ــا ِلـــي ِبــنَــاَقــٍة ــيَ ــَع ــشْ : ا� ــــُت ِلـــَعـــْبـــَديَّ ــــْل َما)1)103. َوُق ُمَجرَّ قــلــيــاًل  اإِلَّ  ـــثـــا  ـــِب لَ ـــمـــا  َف

ــي ــِت ــاَق ــن ــا ِب ــفَّ ــِخ ــتَ ــشْ ـــِن: ا� ـــْي ـــِريَّ ـــــــْوُت َج ــــــا)2)104. َدَع َم ــنَّ َوَدوَّ ــِه ــَم الـــحـــاِدي ِب ــَه ــْم ــــْد َه َوَق

ـَهــا نَـّ ــى َوْهـــــَي َحـــــْرٌف كــاأَ ــل ــْج ــَع ـــاَءا ِب ـــج َما)3)105. َف ُعرَّ ـــَر  ـــي ـــاِف ظ اأَ َخـــاَفـــْت  ــــٌة  ــــداريَّ ُك

ــٌة ــابَ ــب ــي �ــشَ ــِن ــْت ــَل ــتَ ــاْع ــى َف ــَل ــْج ــَع َمْريََما)4)106. َدَعـــــــْوُت ِب اأَْحـــــداُج  ــِن  ــْجــَديْ ــنَّ ال ــَع  ــَل َط َوَقـــْد 

ـــــَرى ِبــهـــــا ــــــزاٍق تَ ـــْو�ـــشـــاٍة ِم َوتَْوَءَما)5)107. َفــــجــــاَءا ِبـــ�ـــشَ ــــّذاً  َف نْـــ�ـــشـــاِع  الأَ ـــَن  ِم ـــاً  ـــُدوب نُ

ل، 
َ
�ِص اجَلب ت َرَمْت بنفو�صها ِمْن َراأْ

َ
خوَر بقرونها، واإّنها اإذا ُطِلب ة؛ وُيقال: اإّنها َتْنَطح ال�صّ

ّ
ِلي

َ
و�ُص اجَلب

ُ
وُوُعوٌل، وهي التُّي

ًة عظيمًة كاأّنَها ُجْلُموٌد، حّتى ينطَحها، فرمّبا قتلها، 
َّ
 على الكالب كر

ّ
ُّها، والأع�صم َيِكر فتنحدُر على ُقروِنها فال َي�رسُ

ْت«.
َ
ورمّبا اْنَقَلب

)1(  يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »… ِبَناَقِتي …«.

وَتَعاىَل:  تبارَك  اهلل  قال  عليه،  واملحافظة  الإقباُل  وهو  الَعَمل،  يف   
ُ

ْعي
َّ

ال�ص ومنه  عا،  اأَ�رْسِ ا: 
َ
»ا�ْصَعي م�صافر:  ابن  وقال   

 

ٌْب من الَعْدِو. ار: �رسَ ار«، واحِل�صَ  بالعمل ل ِباحِل�صَ
ُ

ْعى
َّ

} ]اجلمعة 62: 9[ قاُلوا: هو ال�ص }

)2(  يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »َجِرْيِريَّنْيِ …« حتريف يختّل به الوزن.

ده يف يف �صْدِره.  اأَْي َردَّ ِبُحِدائه:  ا: ا�صتعِجال. َهْمَهمَ احلادي  وقال ابن م�صافر: »يعني باجَلِريَّنْيِ َعْوَننْيِ له. ا�صَتِخفَّ  

 يف ال�صماء، ودّوى يف الأر�ص«. واجَلِريّان: اخَلاِدماِن.
ُ
م الطائر م: داَر يف الأر�ص فتباعَد؛ ُيقال: دوَّ وَدوَّ

َوُب، كاأّنهم و�صُفوا  ٌة، وهذا اأَ�صْ
َ
اِمر ٌف: �صَ

ْ
ٌل، وُيَقال: َحر

َ
ٌف: كاأنَّها َجب

ْ
)3(  قال ابن م�صافر: »َعْجلى: ا�صم ناَقِتِه. َحر

ْنٌف من القطا  يف، اإفراطًا منهم. ُكَداِريٌَّة وُكْدِريَُّة واحٌد: وهو �صِ
ّ

ي حّتى جعلوها كحرِف ال�ص
ّ

�صموَر الإبل يف ال�ص

ٌة فيها ُرَقٌط. اأََظافي: جمع ُظْفٍر، وهو  ْ�صَ
اأغرُب ل �صيَة فيه، واجَلْويّن منه اأَ�ْصَوُد بطون الأجنحِة والأَعناِق، تعلو ظهوَرُه ُغب

َم 
َ
ٌم: ياأُخُذ الَعر

َّ
ُم وي�صتّد عليها؛ وُيقال: ُعر

َ
َيْعر ُم: واِحُدها عاِرٌم، اأي 

َّ
اأو �صبٍع. الُعر َلٍب لطائٍر  ملُب الّطائر، وكلُّ ِمْ

َْعِة«. ه ناَقَته بها يف ال�رسُّ
ّ
ُه من اللَّحم، وهو ما اجتمع منه. فاإذا َفِزْعَت الَقَطا كان اأ�رْسََع لها، ف�صب

ُ
الذي ُي�صيب

َدْيِن  جَنْ َجاوَزْت  البلدان: »… وقد  …«. ويف معجم  ْتِني  »َواْعرَتَ  :
ّ
امليمني والو�صيط، ورواية  البلدان،  )4(  يف معجم 

مَيَا«. ْ
اأَْظَعاُن َمر

ِء اإذا ا�صتّد ]�َصْوُقه اإليه[، 
ْ
ّب اإىل ال�صي وق، ورجل �صَ بابة: اأ�صّد ال�صَّ اَبٌة: اأملَّْت به. ال�صَّ

َ
وقال ابن م�صافر: »اْعَتَلْتِني �صب  

َبٍع، وهو َبَلٌد، والنَّْجد اأي�صًا: الّطريق يف 
ْ
با ي�صبو: اأي مال اإىل ال�صيء. والنجَدْيِن: يعني جنَدْي َمر ولي�ص هذا من �صَ

ٌد. والأحَداُج واحُلُدوج: مراكُب الّن�صاء، واحدها ِحْدج، ويجمع على َحَداِئج«. وقال ياقوت:  ارتفاِع، واجَلْمُع جُنُ

َدان يف �صعر  اَلِن ِباأََجاأَ فيهما نخٌل وتنٌي، وجَنْ
َ
َبٍع … …، وجَنْداِن: َجب

ْ
َداِن: تثنية جند …، مو�صع يقال َلُه: جَنْدا َمر »جَنْ

َبٌع يف بالد َخْثَعم« معجم البلدان )جندان(، هكذا جاَء 
ْ
حميد بن ثور وغيه، قال: )البيت(، قال اأبو زياد: جندان َمر

قول اأبي زياد.

والّذيل  الّتكملة  ويف   ،»… »فجاء  )مزق(:  والّل�صان   ،206 و16:   442/8 الّلغة  وتهذيب   ،94/5 العني:  يف   )5(

بيدي على رواية: »فجاء ب�صو�صاة …«؛  غاين والزَّ ه ال�صَّ
ّ
لة، والّل�صان والّتاج )�صو�ص(: »من العي�ص �صو�صاء« ونب وال�صّ

 :299/6 �ص، والأ�صا�ص، والّل�صان )تاأم(: »فجاوؤوا«. ويف العني  األفاظه واتَّفقْت معانيه، واملخ�صّ ويف ما اختلفت 

…« ت�صحيف. ويف العني  العي�ص �صو�صاء  445 »من   :11 اللغة  …« ت�صحيف، ويف تهذيب  العي�ص �صو�صاة  »من 

: »… ترى لها …«.
ّ
94/5، والو�صيط، ورواية امليمني
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ــٌة ــيَّ ــِق ــــــرى الـــنَّـــهـــاِر بَ ـــــْن اأُْخ َوَخ�ْشَرَما)1)108. َوجـــــــاَءْت َوِم ليَل  ال�شَّ الــحــاِدي  َك  َورَّ َوَقـــْد 

َرْت ـــذَّ ـــ�ـــشَ ـــتَ ـــا الـــَخـــَلـــى َف ـــالمـــانَ َدَما)2)109. اأَراهـــــــا ُغ َول  َجــِنــيــنــاً  ـــراأْ  ـــْق تَ ــــْم  َولَ ـــراحـــاً،  ِم

ــــا ــــَزَم ــــاأَلْ ــــــــالأٍَي خـــاَدعـــاهـــا َف ـــــاً ِب ـــــالأْي ُمْلَزَما)3)110. َف ــْفــِر  الــ�ــشُّ ــَقــِة  َحــْل ِمـــْن  ِزَمــاَمــْيــِهــمــا 

ـــَمـــَرت  ــاِم َواأَ�ـــشْ ــط ــِخ ُمَجْمَجَما)4)111. َفـــاأَْعـــَطـــْت ِلــِعــْرفــاِن ال َوْجـــداً  ْوِت  ال�شَّ  
ِّ
َخــِفــي َمــكــاَن 

ــــَدْع ـــِن َولَـــــْم تَ ـــَديْ ـــقـــاِئ ـــذُّ ال ـــبُ َما)5)112. َوجـــــــاَءْت تَ ُمَخذَّ ــِريــحــاً  �ــشَ اإِلّ  ــا  ــم ــُه ــالَ ــع ِن

الفوؤاد.  احلديدُة  اخلفيفُة  وهي  واحٌد،  كلُّه  وامِلَزُق  وامِلَزاُق  وال�صو�صاة  ناقَته،  يعني  »�صو�صاة:  م�صافر:  ابن  وقال   

 . ها، وكلُّ اأثر جراحٍة اأو َعْقٍر اإذا جفَّ واندمل فهو َنَدٌب. والتَّوءم: املَُزاَوج اثَننْيِ اثَننْيِ
ْ
ي
َ
والّندوب: اآثار احلبال يف َجْنب

و�صاة مبعًنى واحٍد. و�صاء وال�صَّ والفّذ: الواحُد، يقال: �صاة ِمْفَذاٌذ اإذا َوَلَدْت واحداً«. وال�صَّ

ِه، كما ُيقال: َخّلَف: جعله خْلَفه. 
ْ
َك: جعلها خلَف ِوِرَكي ٌة من الّنهار. وَورَّ

ّ
قال ابن م�صافر: »اأي جاءت وعليها بقي  )1(

.»
ُ
ل اأحمر

َ
ليل: واٍد. وَخ�رْسَم: َجب

َّ
وال�ص

احلديث   وغريب  الّلغة،  وتهذيب  الّطوال،  بع 
ّ

ال�ص الق�صائد  و�رسح  الّزاهر،  ويف  …«؛  غالماَي   …« الّتقفية:  يف   )2(

للخطابي، والو�صيط، ورواية امليمني: »… ُغاَلَماَها…«؛ ويف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »… َجِريَّاَي …«. ويف 

َرْت …«. ذَّ : »… وَت�صَ
ّ
الو�صيط، ورواية امليمني

ها 
َ
ِكَناَها به وَيْخِطَماَها، فاأَْعَجب رَتْ ْ

�ص
َ
ْطُب ِمن احل�صي�ص الّذي ُيْخَتَلى باليِد، اأََرَياَها اخَلَلى َلي

َّ
وقال ابن م�صافر: »اخَلَلى: الر  

اأْ َجِنينًا: اأي ل حَتِمل ولداً، ولْ 
َ
َتْقر ح. ولْ 

َ
ت ورفَعْت راأ�َصها ِمن املَر

َّ
َرْت، اأي �صاَلْت بذنبها واْقَمَطر ذَّ حنَي َراأَْته َفَت�صَ

ْت. ْت: ا�صتدَّ
َّ
جتَمْع يف َرِحِمها دمًا من َعَلَقِة فحٍل«. واْقَمَطر

يف الو�صيط: »َفالأْ َيا ِباَليل …« حتريف. واأثبت ال�صواب عن رواية امليمني.  )3(

ُع يف اأنف البعي. واأَلَزما  َة، وهي حلقة ُتو�صَ فِر الرُبَ د؛ واأراد بَحْلقة ال�صُّ
ّ
ْفر: النُّحا�ص اجلي ّقة. وال�صُّ والَّالأُْي: اجلهد واملَ�صَ  

َء اإذا ل ُيَفاِرْقه.
ْ
ي تاُهما، ِمن قولهم: لِزم ال�صَّ

َّ
ِهما: اأي َثب

ْ
ِزماَمي

�ِص َوْحفًا …« وكلمة »وحفًا« حتريف؛ ويف 
ْ
 اجَلر

ّ
َمام … َخِفي يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »اأَطاَعت لعرفاِن الزِّ  )4(

: »واأعطت …«. 
ّ
الو�صيط، ورواية امليمني

ُت بدرهمك من دينارك، اأي: بهذا بدًل 
ْ
ي وت، يقال: َر�صِ ْت: اأي اأ�صمرت بدًل من ال�صّ

َ
وقال ابن م�صافر: »واأَ�صَمر  

در، وكل ما كَتْمَته فقد َجْمَجْمَته«. ْمَجَمًا: اأي َمْكُتومًا يف ال�صَّ من هذا. وجداً جُمَ

وُت. �ص: ال�صَّ
ْ
واجَلر  

ما«. ذَّ : »… جُمَ
ّ
ّدما«، ويف الو�صيط، ورواية امليمني يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »… ُمَ  )5(

َعْت  َتَقطَّ ِب�رُسَْعِتها حتَّى  اأَْعَجَلْتُهما  اأي ي�صِبُقهم. ول تدع:  ذُّ الكرام، 
ُ
َيب ُيقال: ُفالٌن  ِبُق؛ 

ْ
َت�ص  : ذُّ

ُ
وقال ابن م�صافر: »َتب  

ْت. واخَلْذُم: القْطع؛ ُيقال: قد ُخِذَمِت 
َ
ّد بنعاِل الإبل اإذا َحِفي وٌر ُت�صَ

ُ
يح: جمع �رَسيَحة، وهي �ُصي وُر ِنَعاِلِهَما. وال�رسَّ

ُ
�ُصي

يوف«.
ّ

ٌف َخِذٌم، اأي قاطٌع، واجلمع ُخُذم؛ وكذلك امِلخَذم من ال�ص
ْ
اها؛ ويقال: �َصي

َ
الّدلو اإذا انقطَعْت ُعر

دُّ اإليها �رَسَاِئح َنْعِلها، فا�صتعارها  ُ�صَ
دُّ يف ُر�ْصغ البعي، في َكٌم ِمْثُل احَلْلَقة ُي�صَ م: املَ�ْصُدود باخَلَدَمِة، وهي �َصْيٌ غليٌظ حُمْ واملَُخدَّ  

ع. م: املَُقطَّ . واملَُجذَّ ِلنعَلي اخلادَمنْيِ
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ــاً ــن ــاِئ ــع َظ تُـــِحـــ�ـــصُّ  ـــي ل  ـــِن ـــْي َوَع ــــْرُت  ــــَظ تََرنَُّما)1)113. نَ ــاِة  ـــ ــه ــَم ال ــاِت  ــب ــ�ــشْ ــَه ِب ـــْدَن  ـــَع َق

ـــُه ـــرابَ ـــِط ا�ـــشْ كــــــاأنَّ  اآٌل  بَـــْيـــنَـــنَـــا  ما)2)114. َجــــــَرى  تََجرَّ لـَـــْن  ـــْت  ـــبَ ـــِق اأُثْ مــــاٍء  ــــــداِوُل  َج

ـــا ـــه ـــعـــائـــِن ُدونَ ــــِري بـــالـــظَّ ــــْج يَبَْنبََما)3)115. لَـــــواِمـــــُع تَ ــــْوُر  ــــَغ َف واأَْجـــــبـــــاٌل  ـــاٌف  ـــف ِق

ـــُرُه َهـــجـــي ـــاُه  ـــش ـــ� َك َقـــــْد  اإِكــــــــاٌم  ُمنَْمنََما)4)116. َولَح  ِمــْنــُه  اإِْجـــتَـــْبـــَن  ــــْد  َوَق ــاً  ــراب ــشَ �

ُخفِّهـا  ــِم  ــ�ــشِ ــْن َم ــِن  ــْي بَ ـــْن  ِم ــى  الــَحــ�ــشَ ــاُل  ــخ َما)5)117. تَ الُمَق�شَّ والبَْهَرماَن  ى  الَح�شَ ُر�شا�َص 

ــْت  ــَف ــلَّ ــاِن َمــــــْوراً وَك ــع ــْب ــشَّ ــ� َفاأَْر�َشَما)6)118. َوَمــــــاَر ِبــَهــا ال ــَم  ــي �ــش ــرَّ ال  
َّ
ُغـــالَمـــي ــَرْي  ــي ــع بَ

ــــٍة ــــاللَ ــــــلُّ ُج ْت بَــــقــــايــــاُهــــنَّ ُك ـــــــــــزَّ َما)7)119. َوَع رَّ ُم�شَ ـــــــدَّ  َج اأَ َحـــْبـــالهـــا  ــــاِزُع  ــــن يُ

 ،141 الو�صيط:  ياقوت«  ها 
ْ
ول يذكر ُع،  موا�صِ اأّنها  الّظاهر  املهاة:  وه�صبات  ى. 

َ
َتر ل  �ص:  حُتِ »ل  ال�صنقيطي:  قال   )1(

وكذلك البكرّي ل يذكر ه�صباِت املََهاة.

َما(: لن تنَقِطَع عن 
َّ
ر احبه، فيّت�صل ما بيّنهما. ومعنى )َلْن جَتَ ْت: اأي َيْجِري ِمْن كلِّها خليٌج ِب�صَ

َ
قال ال�صنقيطي: »اأُْثِقب  )2(

اجلريان« الو�صيط: 141.

ا�صم  م: 
َ
ْنب

َ
وَيب الأْر�ِص.  ِمن  انخَف�َص  ارتفع من الأر�ص. والَغْوُر: ما  ، وهو ما  نقيطي: »الِقَفاف: جمع ُقفٍّ ال�صَّ قال   )3(

ْنه« الو�صيط: 141.
ِّ
م، ذكره ياقوت ول ُيَعي

َ
مو�صع، ويقال فيه: اأََبْنب

عند  الّنهار  ن�صُف  والهجي:  اجلبل.  دون  ّما حوَله، وهو  ارتفاعًا  اأ�صدَّ  يكون  املو�صع  الأَكَمة، وهو  َجْمُع  الإكام:   )4(

 الهجي؛ وقطع همزة الو�صل يف قوله: 
ّ
َة حر َفًة يّتقنْيَ �صدَّ

َ
ابًا ُمَنْمَنَمًة ُمَزْخر

َ
نْيَ ِثي َ

. واجَتْبَ منه ُمَنْمَنَما: اكَت�ص
ّ
�صّدة احلر

»اجتب« لل�رسورة.

َقاَن …« حتريف.
َ
ْهر

َ
يف رواية امليمني: »ُيَخال… ُرَفا�َص …«. ويف الو�صيط: »… والب  )5(

ُفر.  مان: الُع�صْ
َ
ْهر

َ
ه: ِقَطُعه. والب ى وُرَفا�صُ ا�ُص احَل�صَ ُف ُخّف الّناقة، وهو للّناقة كالّظفر لالإن�صان. وُر�صَ

َ
م: َطر واملَْن�صِ  

ك، واحدُتها َح�صاٌة.
ْ

. واحل�صى: الأوىل: �صغار احلجارة. واحل�صى، الثانية: ِقَطُع امِل�ص م: املَُك�رسَّ واملَُق�صَّ

»َفَماَدْت  والإ�صعاف:  الّطلب،  منتهى  ويف  النََّجاَء…«؛  َها 
ْ
ِبِرْجَلي ْت  »اأَجدَّ والّتاج:  والّل�صان،  الّلغة،  جمهرة  يف   )6(

عًا …«. ويف الو�صيط: »…بعيي على ميٍل…« حتريف. 
ْ
َها َرِجي

ْ
َعي

ْ
ب ِب�صَ

وران.  الدَّ هو  املَْور  واأ�صُل  والإبط؛  الكتَفنْيِ  بني  ِجْلِدَها  ِل�صَعة  وذلك  َب، 
َ
َطر وا�صْ َماَج  »َماَر:  م�صافر:  ابن  وقال   

مَ 
ي �رسيع«، وقال اأبو بكر بن دريد: »قلُت لأبي حامٍت: اأَتقوُل: اأَْر�َص

َّ
�صيم: �رسٌب من ال�ص

َّ
َداِن. والر َعان: الَع�صُ

ْ
ب وال�صَّ

 اأْن 
َّ
ٌم ِمن اإبل روا�صم، فقلت: كيف قال: )اأَر�َصَما(؟ قال: اأراد: َكّلَفْت ُغالَمي البعُي ؟ فقال: ل اأقوُل اإّل َر�َصمَ فهو را�صِ

َما بعَيْيهما فاأَْر�َصم الغالَماِن« جمهرة الّلغة 336/2. �صِ
ْ
ُير

ي.
َّ

ِجيع يف رواية »َفَماَدْت ب�صبعيهما َرجيعًا«: رّد َيَدْيَها يف ال�ص
َّ
واأراد بالر  

ُه، وهو  جَل، اأي: اأخذُت َبزَّ
ّ
، اأي: َمْن قهر �َصَلَب، وُيقال: َبَزْزُت الر ْت، يقال: َمْن َعزَّ َبزَّ

َ
قال ابن م�صافر: »َعّزت: َقَهر  )7(

اجِللَّة من الإبل، وهي عظامها.  ُفَعال[ وَفعيل مِبعًنى واحٍد، ومثله  ]وَجليل،   ُجاَلٌل 
َ
َكر ثياُبه. ُجاَلَلٌة: �صخمٌة، والذَّ

ٌْع اأَجّد، و�صاة جّداء؛ وفالة جّداء، اإذا ل  ْع الذي ل لَب فيه، ُيقال: �رسَ اَلها: يعني احَلَقَب والِبَطاَن. والأََجّد: ال�رسَّ
ْ
َحب

مي يف الأمر وهو الَعْزُم عليه«.  ُْم: الَقْطُع، وِمْنُه ال�رسَّ ِنه، وال�رسَّ
َ
يكْن فيها ماٌء. وامل�رّسم: الذي قد ُكِوَي ليذَهَب بع�ُص َلب
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ها  َغْر�شُ مـــاَج  َقـــْد  ــاَء  ــق ْف ــدَّ ال ــَهــَل  الــَعــْي ـــَرى  واأَْرَغــــَمــــا)1)120. تَ َذلَّ  اأَ ــا  م ــا  ــطــاي ــَم ال ــوُم  ــش ــ� تَ

لـُــبـــانـَــٍة ُذو  يـَـــُقــــْل  ـــــْم  لَ لَــِحــْقــنــا  ـــا  ـــّم ـــَل َما)2)121. َف تَيَمَّ مـــا  ـــٍة  ـــاَج ح ُذو  َول  ــنَّ  ـــ ــه لَ

ــــاِرٍق-  ط -اأُمَّ  ــا  ــن لَ ــي  ــوج ُع ــا:  ــه لَ ــُت  ــْل ــُق يَْهَما)3)122. َف لأَ ــاٌء  ــف ــشِ � َونَـــْجـــواُكـــْم  ـــاِج  ـــن نُ

ـــْت ـــَع ـــَل ــــاً واأَْط ــــيّ ــا اأَْرَحــــِب ــن ــْي ــَل َوُمْفَعَما)4)123. َفـــعـــاَجـــْت َع ــاً  ــِريّ ــاِم ع ــاً  ــه َوْج الـــِخـــْدِر  ـــَن  ِم

ــصٍ وِرْقـــبَـــٍة ــا� ــش ــ� ــــْن َخ َما)5)124. َوكــــــاَن ِلــمــاحــاً ِم ُمَق�شَّ ــــاً  ــــْرف َوَط ـــــــداٍء  اأَْع َمـــخـــاَفـــَة 

َُه. حُل يف بطن البعي فيما يلي َحْقَوُه اأي َخ�رسْ
َّ
دُّ به الر ٌل ُي�صَ

ْ
واحَلَقُب: َحب

وُم: 
ُ

ِْج. َت�ص ْحل كاحِلَزام لل�رسَّ
َّ
ة للر �صَ ْ

ْفَقاء: الوا�صعة اخُلطا.والُغر يعة. والدَّ َهل: الّناقة ال�صديدُة ال�رسَّ
ْ
قال ابن م�صافر: »الَعي  )1(

: هو ما  ْغمُ
َّ
، والر ِغُمُهنَّ

ْ
ُيِذلُُّهّن وُير َما  ْيِ على 

َ
ال�ص ة  دَّ �صِ ِمْن  املََطايا  حَتِْمل  : يقول:  اأََذلَّ ما  ل على ذلك.  مِّ

ُتَكلِّف وحُتَ

ة. �صَ ْ
�ص مبعَنى الُغر

ْ
وِه وِذلٍَّة«. والَغر

ُ
اب الأنَف ِمن َمْكر �صَ

اأَ

 …« حتريف؛ ويف املوؤتلف واملختلف: »وملّا … ل يعل … 
ّ
ب اإىل اأّمه من ال�ّصعراء: »وملّا … ِلَهم يف كتاب َمْن ُن�صِ  )2(

 …« حتريف؛ ويف منتهى الّطلب، والإ�صعاف:
ّ
بهم

قائٌل ــْقــ�ــصِ  َي َلْ  ـــنَّ  ـــاُه ـــَن َرْك ادَّ ــا  ــمَّ ــَل َماَف َتَج�صَّ ــا  َم ــٍة  ــاَج َح ذو  ول  مــقــاًل 

دا«. َما: َق�صَ َمَّ
اَنٍة: اأي ذو حاجٍة وِطْلبٍة. َتي

َ
ْقَنا: مبعنى اأََدَرْكَنا وَتَداَرْكَنا. وذو ُلب وقال ابن م�صافر: »حَلِ  

: »فقلنا: األ عوجي بنا … ُتَناجي وجنواها �صفاٌء لأِْيَهَما«. ويف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: 
ّ
يف الو�صيط، ورواية امليمني  )3(

»… لأَهيما«.

 �رّساً، والنَّْجوى 
ْ
وقال ابن م�صافر: »ُعوجي: اْعِطفي واْعِديل اإلينا؛ ُيَقال: َعاَج عليه َيُعوُج َعْوجًا. ُنَناجي: ُنَكلُِّمُكم  

عقله،  يف  اُب  املُ�صَ  : والأَْيَهمُ  .»
َ
واجَلْهر  َّ ال�رسِّ فيكون  الأ�صداد؛  من  والنَّجوى  َيَنَتاَجْوَن؛  القوُم   :

ُّ
والنَِّجي ار،  ال�رسِّ

ُجُل الّذي ل عقل له.
ّ
والر

: العا�صُق املَُو�ْصَو�ص. َمُ
والأَْهي  

يف منتهى الّطلب، والإ�صعاف:  )4(

�َصَدى اإذا  ــَدبٍّ  ِخ ِمــْن  َنا 
ْ
َعَلي ــَعــاَدْت  َماَف قَّ

َ
الُمر ديَل 

َّ
ال�ص ــِه 

ْ
ــي ِذَراَع عن  ى 

َ
�َصر

ويف الو�صيط، ورواية امليمني:  

�َصَدى اإذا  ــَدبٍّ  ِخ ِمــْن  َنا 
ْ
َعَلي الُمَنْمَنَماَفَعاَجْت  ديَل 

َّ
ال�ص ــِه 

ْ
ِذَراَعــي عن  ى 

َ
�َصر

ُهم اإىل الِعْتِق واجِلَمال فجعلها ِمْنُهم؛ ُيَقال: َرُجٌل 
َ
ب

َ
وقال ابن م�صافر: »عامرّيًا: من�صوبًا اإىل بني عامر بن �صع�صعة، َن�ص  

ا: اأي 
َّ
َماله؛ ورجل جميل املَُحي  اأبو بكر ال�صديق ر�صي اهلل عنه عتيقًا جِلَ

َ
ي َعتيُق اجَلَماِل اإذا ُبوِلَغ يف َمْدِحِه، واإّنا �ُصمِّ

 .
ٌّ

ة، وقيل: اأرحب حي
ّ
ُب اإليه الإبل الأرحبي

َ
: اجَلَمل املن�صوُب اإىل اأرحب، وهو َفْحُل ُتْن�ص

ّ
جميل الوجه«. والأرحبي

: املُْمَتِلئ، يريد: وكّفًا ُمْفَعمًا، اأو: و�صاعداً ُمْفَعمًا. واملُْفَعمُ

ديل: ما ُجّلل به الَهْوَدُج مَن الّثياب.
َّ

َفه؛ وال�ص ديَل: َك�صَ
َّ

َع َخْطُوُه. و�رَسَى ال�ص
َ

. و�َصَدى: اتَّ�ص ْخمُ واخِلَدّب: اجَلَمُل ال�صَّ  

لة: »َفَكاَن ِطاَلعًا…«؛  يف العني، وتهذيب الّلغة: »وكاَن ِطالعًا … باأَْعنُيِ اأعداء …«، ويف الّتكملة والّذيل وال�صّ  )5(

ويف الّل�صان، والّتاج: »فكان ِطاَلعًا … باأَْعنُيِ اأَْعداء …«؛ ويف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »فكاَن اختال�صًا … 

الَو�صيط،  …«، ويف  مُلُوٌح  اأّمه من ال�ّصعراء، واملوؤتلف واملختلف: »وكان  اإىل  َب  ُن�صِ َمْن  كتاب  ويف  ُمَكتَّمًا«؛   …
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ـــَرْت ـــمَّ ـــشَ ـــيَّ و� ـــِط ـــَم َما)1)125. َقـــلـــيـــاًل، وَرفَّـــــْعـــــَن ال الُمَعمَّ ــاَم  ــغ ــلُّ ال ــْرَن  ــثُ ــْن يَ الــِعــيــ�ــُص  ِبــنــا 

ــْت تَــَلــبَّــ�ــشَ ــا  م اإِذا  ــاٌل  ــ�ــش ــْك ِم ــيــ�ــصِ  ــِب ال ُم�َشلََّما)2)126. ِمـــَن  ِمــْنــهــا  ــُج  ــْن يَ لَـــْم  ــــِرٍئ  اْم ــِل  ــَحــْب ِب

ا الُق�شَ ــَرَة  ــي ــِج ال تَــْقــَرُب  ل  حى  ال�شُّ ــــوُد  َما)3)127. َرُق تََح�شُّ اإِلَّ  ــــَن  ــــْي الأَْدنَ ــَرَة  ــي ــِج ال َول 

ــهـــــا ــِب ــَجــْي ــِر ِب ــي ــب ــَع ـــَح ال ـــــَرى نـَــ�ـــشْ ــٌر تَ ــي ــه الُمَكلََّما)4)128. بَ النَّزيَف  اِري  ال�شَّ َج  ــرَّ �ــشَ َكما 

ــا  ــَه ــثُ ــِدي ـــوُن َح ـــُك ئـــي يَ ــْت ِمــــَن الـــالَّ ــشَ ــ� ــْي ـــــا)5)129. َولَ ـــــَم ِّ اإِنَّــــــا َواإِنَّ
ـــي ـــَح ـــوِت ال ـــي اأَمــــــاَم بُ

ورواية امليمني: »فكاَن …«.

ِج اخُلُدوِر واأَْثُقٍب فيها. وِرْقبة: يعني يرتقَّب 
َ
ا�ٍص: ِمْن ُفر . ِمْن َخ�صَ َيْلَمْحَنَنا وَنْلَمُحُهنَّ وقال ابن م�صافر: »اللِّماح:   

َن ِمْن هاُهَنا ومْن هاُهَنا«.
ْ
مًا: اأي َيْنُظر

َّ
اء، وهم الّذين َيْفَتِقدوَن عليه ما يعمُل. ُمَق�ص

َ
َقب

ُّ
الر

ِء.
ْ
الُع: املَُطالعة، وهو النَّظر اإىل ال�ّصي والطِّ  

: »… … َيْن�رُسَْن 
ّ
ْت …«. ويف الو�صيط ورواية امليمني  واأَ�ْصَخ�صَ

َّ
ْعَنا املطي فَّ

َ
يف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »… َفر  )1(

َما«.  املَُغمَّ
َ
اللَُّغام 

ٍة، وهو 
َّ
 واملطايا: َجْمع مطي

ّ
ْع. واملَِطي ْك واأَ�رْسِ

ِّ
، ُيَقال: َرفِّْع دابََّتَك، اأي َحر ْيٍ

َ
ْكَنَها ِل�ص

َّ
ْعَن: َحر وقال ابن م�صافر: »َرفَّ  

ابَة، اأي  ؛ ُيَقال: امتطيُت الدَّ
ُ
ْهر ُة ِمَن املََطا، وهو الظَّ

َّ
ِت املطي

َ
ي كّل ما ُرِكَب اأو ُحِمَل عليه من فحٍل اأو اأنثى، واإّنا �ُصمِّ

: الإبل 
ُ

ْيِ ويف كّل عمٍل. والعي�ص
َّ

 واحٍد، وهو الإْكَما�ُص يف ال�ص
ً
ْت: مبعنى

َ
ْت واأَ�ْصَمر

َ
ر ها. �َصمَّ

ُ
ُت َمَطاَها وهو َظْهر

ْ
َرِكب

 
َ

ي �ُصمِّ وِمْنه  َبُد،  الزَّ واللَُّغام:  واأَْنرَثَ اإِنثاراً.  َتْنِثياً.  َ من اأنفه  َنرثَّ قد  يقال:  النَّرث،  َن: من  َيْنرُثْ ٌة. 
َ
�ُصْقر لوَنها  َيْخِلُط  البي�ص، 

: الّذي  مُ واملَُغمَّ : الَفمُ والأنف وما حولهما.   لَّ الَعَمائم«. واملَْلَغمُ َطِمَها حَمَ َما: يعني اأنَُّه َيُحلُّ من ِمْ . املَُعمَّ املَْلَغمُ

ِتِه. ه بع�صًا من َكرْثَ َعاَل بع�صُ

َب اإىل اأّمِه من ال�ّصعراء، واملوؤتلف واملختلف: » ِبَعْقل امرٍئ …«. يف كتاب َمْن ُن�صِ  )2(

اَل مِلَْن كانت 
َ

اٌل مبعًنى واحد، اإّل اأّن امِلْك�ص
َ

ٌل وك�صالٌن وِمْك�ص ل، ُيَقال: هو َك�صِ
َ

اٌل: من الَك�ص
َ

وقال ابن م�صافر: »ِمْك�ص  

 
ّ
�صًا، ب�صم

ْ
 ُلب

ُ
�ص

َ
 َيْلب

َ
�ِص: َلِب�ص

ْ
 الأَْمر اإذا اختلَط، وُيَقاُل من اللِّب

َ
�ص

َ
 واْلَتب

َ
�ص

َّ
ْت: اأي اْخَتَلَطْت به، يقال: َتَلب

َ
�ص

َّ
تلك عادُتُه. َتَلب

و�ُص«.
ُ
و�ُص: املَْلب

ُ
�صًا بفتح الاّلم، واللَّب

ْ
َدُر الأَّول: َلب الاّلم؛ وَم�صْ

ما«. ويف جمموعة املََعاين: »… ما اإْن تروُد َذِوي  �صُّ  … جَتَ
َ

�ص، والّتاج: »ق�صي اخُلَطا ما … …ول الأََن�ص يف املخ�صّ  )3(

 …« :
ّ
ات، والو�صيط، ورواية امليمني

ّ
َما«. ويف الوح�صي �صُّ ما«؛ ويف احليوان: »… ل تعرف … جَتَ �صُّ ا … جَتَ الُق�صَ

ما«.  �صُّ جَتَ

ُج اإىل قريٍب ول بعيٍد اإّل 
ُ
َوى؛ يقول: ل َتْخر ا: ُجْمُع الُق�صْ َفها بالَوقار ولزوم منزلها. الُق�صَ وقال ابن م�صافر: »َو�صَ  

ٍة. : َتَكلُُّف الأمر على م�صقَّ
ُ
م مًا يف الأمر«. والتََّج�صُّ

ُّ
مًا، اأي َتَكر �صَّ حَتَ

ى َرْدَع الَعبِي …«.
َ
يف الّل�صان، والّتاج: »َنِزيٌف َتر  )4(

ِم،  اري: الّذي َيْهَتزُّ بالدَّ ِم. ال�صّ َغُه بالدَّ
َ
ب ََّج: �صَ ْت من ِثقِل ج�صمها. �رسَ  اإِذا َم�صَ

ُ
ِهر

َ
وقال ابن م�صاِفر: »َبِهٌي: مبهورٌة، َتْنب  

ُح. قال اأبو 
َّ
: املَُجر مُ

ْواً. والّنزيف: يف تاأويل منزوف، وهو الذي قد َنَزَف َدُمُه. واملَُكلَّ ُو �رسَ ُق َي�رسْ
ْ
َا الِعر ُيقال: �رسَ

 :
ُ
ِهر

َ
ٌخ من ماء«. وَتْنب ٌخ، ُيقال: اأ�صابه َن�صْ : َن�صْ ني، وما َرقَّ م والطِّ ٌح، نحو اخَلُلوق والدَّ عمرو: وكّل ما َغُلَظ فهو َن�صْ

يب. ٌْب ِمن الطِّ ِد. واخَلُلوق: �رسَ
َ

يِب يف اجَل�ص  الطِّ
ُ
ْدُع: اأََثر

َّ
َها. والر

ُ
َيَتَقّطُع َنَف�ص

يف عيون الأخبار: »… الاّلتي …… اإنَّ …«. ويف الوح�صيات، واحليوان، وال�صاهل وال�صاحج، ورواية امليمني:   )5(
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ــــا ــــَم َواإِنَّ ــاً  ــئ ــْي ــشَ � يـُــْغـــِنـــيـــَن  ـــــُث ل  َما)1)130. اأَحـــــاِدي ُمَرجَّ قــيــاًل  بــالأَْمــ�ــصِ  َكـــِذبـــاً  ــــَرْت  َف

ـــى َم ـــدُّ ــِه ال ــبَ ــش ــــــــراٍب لَــهــا � الُمَكتََّما)2)131. َوَقــــالَــــْت لأَتْ ــَث  ــِدي ــَح ال يُــنــاِزْعــَن  ثَــــالٍث 

ـــْت  ـــَع ـــاأَْرَج َف َراِك  الأَ ــاَن  ــط ــي ِخ ـــَن  ـــاِزْع ـــن ما)3) 132. يُ ُمَقوَّ ـــاً  ـــْدن لَ ِمـــْنـــُهـــنَّ  ــا  ــهـــ ــفُّ َك ــا  ــهـــ لَ

َما)4)133. َفـــمـــاَحـــْت بــــِه ُغـــــرَّ الـــثَّـــنـــايـــا ُمــَفــلَّــجــاً ُمَو�شَّ ــالَل  ــطِّ ال ــُه  ــْن َع ــْت  ــَل َج و�َشيماً 

ــــــــا اأَراَدتَ ـــــاًل  ـــــشْ اأََو� اأَْدِري  ـــا  م ـــــــَواهلِل  ْجَذَما)5)134. َف اأَ ــُل  الــَحــْب ــَح  ــبَ ــشْ اأَ� اأَْم  قــالـَـتَــا  ِبــمــا 

ا«. »… اإنَّ …«، ويف الو�صيط: »… … اأَنَّا واأَنَّ

ِء، بهمزة بال ياء، وهن الاّلتي فعلن ذاك،  وقال ابن م�صافر: »يقال: ُهنَّ الالئي فعلن ذلك، بهمزة بعَدها ياء، وهن الالَّ  

َءاِت، على تقدير: الالَّعات«،  ِت فعلن ذاك، وهن اللَّواتي فعلن ذاك، وهن اللَّواِت، وهن اللَّوا، وهن الالَّ وهن الالَّ

وانظر الل�صان )لتا(.

يف ر�صالة ال�صاهل وال�صاحج: »…ل ُتغني فتياًل …«، ويف الو�صيط، ورواية امليمني: »ل ُيْعِقْبَ �صيئًا«.  )1(

ى َهْزًل من الكالم اإِذا اأكرث، 
َ
وقال ابن م�صافر: »يقال: قد َفرى كذبًا، وافرَتى كِذبًا، وَخَلَق، واأَْخَلَق؛ ويقال: قد َفر  

ِء: هو َيْخُلقه، وهو َيْفرَتيِه؛ فاإذا ُقِطَع مثَل اجِلْلِد والثَّْوِب يقال: قد َفراه واأَفراُه. قياًل وَقْوًل: مبعًنى 
ْ
ر ال�ّصي ويقال للُمَقدِّ

م«. ول ُيْعِقَب �صيئًا: اأي ل فائدة منها ول  نَّ وَرَجمَ الأمر اإِذا قال فيه للتََّوهُّ ّن؛ ُيقال: َرَجمَ الظَّ مًا: يعني الظَّ جَّ َ
واحد. ُمر

عاقبة.

ه فالن وفالنة، 
َ
ُه فالٍن وفالنة و�َصب

ْ
ب ُب فالٍن وفالنٍة. وُفالن �صِ

ْ
قال ابن م�صافر: »اأتراٌب: اأَ�صناٌن واأقراٌن واأ�صباٌه؛ فالن ِتر  )2(

َتْخِدُم 
ْ

ُب َت�ص
َ
َور، واحدتها ُدمية«. وقوله »وقاَلْت لأتراٍب« مبعنى: اأ�صارت، والَعر مى: ال�صَّ كما يقال: ِمْثل َوَمثل. الدُّ

القوَل للتعبي عن جميع الأفعال وُتْطِلُقه على غي الكالم جمازاً، فتقول: قال بيده اأي اأخذ، وقال برجله اأي م�صى.

يف الو�صيط، ورواية امليمني: »وناَزْعَن … … فراَجَعْت …«. ويف الو�صيط: »… ِلَهاِنِفِها ِمْنُهنَّ …« حتريف؛ ويف   )3(

رواية امليمني: »… ِلَهاِدِفَها ِمْنُهنَّ …« حتريف. 

وقال ابن م�صافر: »ياأُخْذَن من �َصَجر الأراِك. واخِليطان: الأَغ�صان، واحُدها ُخوُط، واإِّنا يعني امل�صاويك؛ ويقال:   

ل اأْن ُيْقَطع من �صجرته، فاأّما الق�صيب فهو ُيقال على كّل 
ْ
نًا؛ وكذلك يقال: هو غ�صن ِمن َقب

ّ
هو ُخوط، ما دام َرْطبًا لي

ْرجاعًا اإِذا هوى بها اإىِل َخْلِفه، اأي اإىل ِكناَنِته اأو �صيٍء َيَتَناَوُله. واللَّْدُن:  ْت؛ ُيقال: قد اأَْرَجَع َيَدُه اإِ اأحواله. اأرَجَعْت: َردَّ

ٍء«.
ْ
ُ من كّل �َصي اللَّنيِّ

ما« حتريف وت�صحيف، �صواُبه ما ورد يف رواية  ا َجَلْت ِبَنِظِي اخُلوِط ُدّراً ُمَنظَّ يف الو�صيط: »َفماَجْت … … كاأنَّ  )4(

ما«. وقال  اً منّظمًا«. ويف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »… ُموؤَ�صَّ ِي اخُلوِط ُدرَّ ا َجَلْت ِبَن�صِ امليمني: »َفماَحْت … كاأنَّ

 ، الل: جمع َطلٍّ ن. والطِّ
َ

يم: احَل�ص حًا. والو�صيم والَق�صِ
ْ
يُح َمي واك، مَتِ

ِّ
َجْت ِريَق الثَّْغِر بال�ص

َ
ابُن م�صافر: »ماَحْت: ا�صَتْخر

لُّ ِعْنَدُه - َعْن َثْغِرها  َتاُك بِه - وهو الطَّ
ْ

واُك واملاُء الذي َت�ص
ْ

؛ فيقول: َجال امِل�ص وهو الّذي ُيقاُل منه: ُطلَِّت الأَْر�ُص ُتَطلُّ

ْعَلق 
َ
ٌت في

ْ
نٍة ُوْيْكَفاأُ فوَقه ِط�ص

ِّ
ُع على ناٍر َلي ْحمَ ُيو�صَ ْحِم، وذلَك اأنَّ ال�صَّ مَ بالنُّوؤُوِر، وُهو ُدَخاُن ال�صَّ

مًا: قد ُو�صِ َق. ُمَو�صَّ َفرَبَ

 َتُذرُّ عليه النُّوؤَْرَة، 
َّ
راع كالِكتاب، ُثم ِب به الوا�صمُة بالإِبرة يف الذِّ  َت�رسْ

َّ
َدَفٍة، ُثم خان بها؛ فاإِذا اْجَتَمَع ُجِمَع يف �صَ الدُّ

ًَة، وتفعل ذلك باأَ�صنانها«.  ُخ�رسْ
ُ
فيوؤَثِّر

اإِذا  ذلك  كلُّ  وَجَذْذُتُه،  وَبَتتُُّه  ْمُتُه  َ و�رسَ َجَذْمُتُه  وُيقال:  املَْقطوع؛  واملَْجُذوم:  الأْقَطُع،  »الأَْجَذُم:  م�صافر:  ابن  قال   )5(

َقَطْعَته«.
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ــٌة  ــاَم ــم َح اإِلَّ  ـــْوَق  الـــ�ـــشَّ ــــذا  َه َهـــــاَج  َوتََرنَُّما)1)135. َوَمـــــا  تَـــْرَحـــًة  ُحــــرٍّ  �ــشــاَق  ـــــْت  َدَع

ــِن بـــاَكـــَرْت  ــْي ــالَط ــِع ـــاُء ال اأَ�ْشَحَما)2)136. ِمـــَن الــــــُوْرِق َحـــّم ْم�ِص  ال�شَّ َمْطَلَع  اأَ�ــشــاٍء  َع�شيَب 

ِبـــِه لـَــِعـــبـَــْت  اأَْو  ـــُح  ي ـــرِّ ال َهــــْزَهــــَزتـْـــُه  َما)3)137. اإِذا  ُمَقوَّ اأَْو  ـــاًل  ـــاِئ م َعـــَلـــْيـــِه  تَـــَغـــنَّـــْت 

الكامل،  ويف   .»...
ٍّ
َحر »... �صاَق  اللغة:  تهذيب  ويف  َحمامة...«.  َغْيُ   ...« والإ�صعاف:  الطلب،  منتهى  يف   )1(

)علط(  والتاج  والإ�صعاف،  الطلب،  ومنتهى  الب�رسية،  واحلما�صة  والأوائل،  اخلالديني،  وحما�صة  اللغة،  وتهذيب 

ا«؛ ويف حياة احليوان الكربى 233/1: »...  نَّ ٍم َفرَتَ
َ
ا«؛ ويف معجم الأدباء: »... ُمْغر نَّ

َ
و)�صاق(: »... يف َحماٍم َتر

 ...« )يبمبم(:  البلدان  معجم  ويف  حتريف.  ا«  نَّ
َ
وَتر ُنْزَهًة   ...«  :11/2 الكربى  احليوان  حياة  ا«؛ ويف  نَّ َفرَتَ َهًة 

ْ
ُبر

َا«. وقال ابن م�صافر: »احَلمامُة هاهنا: الُقْمِريَّة؛ قال الأ�صمعي: وكلُّ ما كاَن لُه َطْوق هو حمام، نحَو الَقَماِرّي  وَتاأَملُّ

القلَب من  ْوَته. ترحًة: ما داخل  َيْحُكوَن �صَ ُب بذاَك 
َ
الَعر ْتُه  �َصمَّ  ، ُقْمِريٌّ  :

ّ
 والَفواِخت والَقطا. �صاُق ُحر

ّ
ي با�صِ والدَّ

ْوِتها الَهديل، وِلَذَكِرها الَهديل«. ِخها؛ ويقال لفرِخ احلمامِة الَهديل، وِل�صَ
ْ
ا َعنى ُحْزَنها على َفر ؛ واإنَّ الفجيعِة بكلٍّ َفنٍّ

الُعْلِط...«.  »من   :167/2 اللغة  تهذيب  الأُْرِق...«؛ ويف  »ِمَن  النحو:  والنظائر يف  والأ�صباه  املالئكة،  ر�صالة  يف   )2(

اللغة  تهذيب  ويف   .»... الِعالَطنْيِ �َصْفَعاُء   ...« اللغة:  يف  الإن�صان  وخلق  والأ�صا�ص،  اللغة،  وتهذيب  العني،  ويف 

الإن�صان يف  والأ�صا�ص، وخلق  اللغة،  العني، وتهذيب  باَدَرْت...«. ويف  اللغة: »...  الإن�صان يف  167/2، وخلق 
اللغة، والتكملة والذيل وال�صلة، والل�صان )�صفع(: »... ُفروَع اأ�صاٍء...«؛ ويف �رسح �صقط الزند للبطليو�صي، والل�صان 

اأَ�صاٍء..«. ويف خلق الإن�صان يف اللغة: ».. َمْغِرَب ال�صم�ِص...«. ويف معجم البلدان: »...  يَب  )علط(: »... َق�صِ

ما«. �صِ
ْ
َمب

مث، يقال: رماٌد اأَْوَرق، وكذلك 
ِّ
؛ والُوْرَقُة: بيا�ٌص يف �َصواٍد َكَلْوِن َرماِد الر وقال ابن م�صافر: »يعني بالُوْرق الَقماِريَّ  

ْوَق  الطَّ اأراَد  والِعالط:  ِة.  واحُلمَّ احَلَمِم  �صديُد  وهو  َكِر،  للذَّ  
ُّ
والأَحم ْوَداء؛ 

َّ
ال�ص اء:  واحَلمَّ َوْرقاء.  والأنثى  َذَكٍر؛  لكلِّ 

�صًا، يقال: َعَلَطُه يعِلُطه َعْلطًا، وبعي َمْعُلوط. 
ْ
َمٌة يف الُعُنِق َعر َمِة الإبل، وهي �صِ الذي يف ُعُنِقها، واأ�صُل الِعالط يف �صِ

يِّ  َّ
ِة الر دَّ َُته من �صِ ْت ُخ�رسْ واُل ِمْنُه، واحدتها اأَ�صاَءٌة، مدودة. والأ�صحم: ما ا�صتدَّ غاُر النخِل، وُيقال: الطِّ والأ�صاُء: �صِ

ٌت ِمَن احَلْم�ِص ُي�ْصِبُه الأُ�ْصناَن. والأُْرق: الُورق، 
ْ
ْمُث: َنب

ِّ
«. والر حتى �رسب اإىل ال�صواد، وهو اأ�صدُّ �صواداً من املُْدهامِّ

ْحَت، وانظر ر�صالة املالئكة:  ْحَت واأُ�صِّ مامها لغِي اإعراب، كما يقال: ُوِقيَت واأُقيَت وُو�صِّ اأُْبِدَلت الواُو همزًة لْن�صِ

11، والأ�صباه والنظائر يف النحو 73/8.
يُح اأو ماَل ميلًة...«؛ 

ِّ
َكْتُه الر

َّ
يف الكامل، و�رسح مقامات احلريري، وحياة احليوان الكربى، وزهر الأََكم: »اإذا َحر  )3(

البلدان،  اخلالدينِي، ومعجم  ماَل جاِنبًا...«؛ ويف حما�صة  اأو  يُح 
ِّ
الر َكْتُه 

َّ
َحر »اإذا  الطلب، والإ�صعاف:  منتهى  ويف 

امليمني:  البلدان، والو�صيط، ورواية  يُح...«. ويف حما�صة اخلالديني، ومعجم 
ِّ
الر َزْعَزَعْتُه  ال�صافعية: »اإذا  وطبقات 

 ...« البيت:  م�صادر  �صائر  ت�صحيف. ويف  ماِثاًل...«   ...«  :
ّ
امليمني الو�صيط، ورواية  عليه...«. ويف  اأََرنَّت   ...«

ما«. وُمَقوَّ

َل  ِت الزاياُت ُبدِّ َزْتُه، فلما َكرُثَ ْتُه، والأ�صُل َهزَّ وقال ابن م�صافر: »اإذا َهْزَهَزْتُه: يعني الع�صيَب؛ وَهْزَهَزْتُه: معناُه َهزَّ  

} ]الزلزلة 99:  مكاَن الُو�صطى اأّوُل حرٍف ِمَن الكلمة، كما قال اهلل تبارَك وتعاىل:{

بوا، 
ِّ
ُكب والأ�صل:   ]94  :26 ]ال�صعراء   { وعّز: { وقال جلَّ   ، َيِزلُّ َزلَّ  من  ماأخوٌذ  ُزلَِّلِت،  والأ�صُل:   ]1

نَُّة يف املاأمت، وهو  َّ
ِت الر

َ
ي ٍء، ومنه �ُصمِّ

ْ
ْوِت بكلِّ �َصي اأََرنَّْت عليه؛ والإرنان: َرْفُع ال�صَّ ُته على وْجِهه. وُيروى: 

ْ
ب
َ
من َكب

َدُر الإِْرناُن«. نَُّة، واملَ�صْ َّ
ناٌن؛ وال�صم: الرنني والر

ْ
 ِمر

ٌ
ال�صياح، ومنه قيل: طاِئر
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ــــِوي ــــْرَع ــِن َوتَ ــْي ــتَ ــَه ــْل ــَج ـــمـــاَم ال ـــاِدي َح ـــن اأَْعَجَما)1)138. تُ ُعـــوَديْـــِن  ــَن  ــْي بَ ـــالٍث  ثَ ـــِن  ابْ اإلـــى 

ــــْن تَــمــيــَمــٍة ـــْن َع ـــُك ــــْم يَ ِق َطـــــْوٍق لَ ِدْرَهَما)2)139. ُمــــَطــــوَّ ــِه  ــْي ــَكــفَّ ِب ـــّواٍغ  �ـــشَ ــْرِب  �ــشَ َول 

ــى َفــــــْرٍخ لـَــهـــا ثُـــــمَّ تَـــْغـــتَـــِدي ــل ـــي ع ـــكِّ َمْطَعَما)3)140. تُـــبَ ــَر  ـــ ه ــدَّ ال لـَـــُه  ــي  ــِغ ــْب تَ ُمـــَولَّـــَهـــًة 

ـــا ــــ ـــراِده ـــِف ـــاً ِلنْ ـــش ـــ� ـــوؤِْن ـــــُل ِمـــْنـــُه ُم تََرنََّما)4)141. تُـــــوؤَمِّ اأَْو  ــــا  َزَق اإِْن  ــِه  ــْي ــَل َع َوتَــْبــِكــي 

ــى  ــ�ــشَ ــتَ ــ�ــصِ َواْك ــْي ــبَ ــ�ــَص َعــْنــُه ِغـــْرقـــُئ ال ــيَّ ــَق َما)5)142. تَ َحمَّ يــ�ــِص  الــرِّ ُم�ْشتَْعِجِل  ــْن  ِم ــيــَب  ــاِب اأَن

ـــِه ـــاً تَــــــَرى ِب ـــبّ ـــِغ ـــْزلَ ــــــــَوى ُم ـــُب اأَْح اأَْقتََما)6)143. تُــــَربِـّ يــ�ــِص  الــرِّ ُم�ْشتَْعِجِل  ِمــْن  ــَن  ــي ــاِن اأَف

ع الُغ�صوِن...«؛ ويف طبقات ال�صافعية، والو�صيط، ورواية امليمني: 
ْ
يف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »َتَغنَّى على َفر  )1(

»تباري...«. ويف حما�صة اخلالديني: »... اأَْقَتَما«.

ي ِزْئَنَة، وِزْئَنُة واٍد من  وقال ابن م�صافر: »اجَلْلَهُة واجَلْلَهَتان: جانبا الوادي الذي ي�صتقبلك اإذا واَجْهَتُه، واإنا يعني �َصطَّ  

ُه. اأعجم: ل  َعِوي: ترجع اإىل اْبِن ثالٍث، وهو فرُخها. بنَي ُعوَدْين: يعني بني ُغ�صننِي عليِهما ُع�صُّ
ْ
اأوديِة اليمِن. وتر

ُح ب�صوِته ول ُيبنُي«. ُيْف�صِ

يف الكامل، والالآيل، واإي�صاح �صواهد الإي�صاح، والقت�صاب، ومنتهى الطلب، و�رسح مقامات احلريري، وطبقات   )2(

الأغاين:  ويف  َطْوٍق...«؛  اّلُة  »حُمَ الأكم:  وزهر  والإ�صعاف،  الأمثال،  ومتثال  الكربى،  احليوان  وحياة  ال�صافعية، 

قٌة َطْوقًا ولي�صت بحليٍة...«؛ ويف الو�صيط، ورواية امليمني: »َتطّوَق َطْوقًا...«. ويف الكامل، والالآيل، واإي�صاح  »ُمَطوَّ

َمٍة...«؛ ويف 
ْ
ي �صواهد الإي�صاح، و�رسح مقامات احلريري، وطبقات ال�صافعية، وحياة احليوان الكربى: »... ِمْن مَتِ

لٍة...«؛ ويف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »... من جعيلٍة...«؛ ويف زهر الأكم: 
ْ
حما�صة اخلالدينِي: »... عن َجِعي

»... بتميمٍة...«.

وقال ابن م�صافر: »التميمة: كل ما ُعلِّق من �َصيء ُيراد به الُعوَذة، وَجْمُعها متاِئم، والكثي مَتيٌم«. وَجَعَل له َجِعيلًة:   

اأعطاُه �صيئًا مقابل عملِه.

وُح عليه َوالهًا...«. ويف متثال الأمثال: »... ُمَدلَّهًة..«.
ُ
يف طبقات ال�صافعية: »َتر  )3(

واملَُولَّهُة: احلزينُة، واخلائفُة. واملَُدلّهُة: الذاهبُة العقِل من احُلْزِن ونحوه.  

ُل فيِه...«. يف طبقات ال�صافعية: »ُتوؤَمِّ  )4(

َوَزقا الطائر: �صاَح.  

يف معجم البلدان: »... اأقتما«.  )5(

ْت ف�صقَطْت، وانقا�صْت: اإذا اْن�صّقت  ُة اإذا انَق�صَّ
َّ
ِكي

ّ
ت الر �َص واْنَقا�َص: اأي َتَفلََّق، ُيقال: قد انقا�صَ

َّ
قال ابن م�صافر: »َتَقي  

ُب الري�ص؛ وكلُّ  �ِص. اأنابيب: اأي َق�صَ
ْ
ِقُئ، مهموٌز: وهو الِق�رْس الرقيق الذي دون ِق�رْسِ البي�صِة حتت الَقي

ْ
طوًل. والِغر

ُة: 
َّ
كي

َّ
عِر«، والر اللِّْحيِة خُلروِج ال�صَّ ُع  اإذا ا�ْصَودَّ مو�صِ م َوْجُهُه  َقْد َحمَّ َج؛ ُيقال: 

َ
: ا�ْصَودَّ حني َخر مَ اأُنبوب. َحمَّ ق�صبٍة 

البئر.

له  ُح......  �صِّ َ
»ُتر امليمني:  رواية  ويف  حتريف؛  َحْتِكٍك...« 

ْ
ُم�ص من  اأنابيب  له   ... مُ َمِّ

»ُتي الأفعال:  كتاب  يف   )6(

َتْحِنِك...«. ويف 
ْ

�ص: »... َلُه اأنابيَب من ُم�ص اأنابيَب...... َحْمَحما«. ويف خلق الإن�صان  لثابت، والبارع، واملَُخ�صَّ

املخ�ص�ص: »... اأَْكَتما«؛ ويف الل�صان: »... َجّمما«.
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ــٌة ــَق ــي ــــــَي َرف ـــاِء َوْه ـــْرق ـــَخ ـــَة ال ـــيَ ـــْن ـــْت ِب ـــنَ ُمْعَلَما)1)144. بَ ِبــَعــْلــيــاَء  اأَْعــــــــواٍد  ـــَن  ـــْي بَ ــــُه  لَ

ــَة الــــَمــــْوِت ِجـــيـــَدُه ــيَ ــشْ ــ� ـــهـــا َخ ـــْي ـــدُّ اإِلَ ـــُم َما)2)145. يَ الُمَقوَّ ـــِريَّ  ـــبَ ال ِبــالــَكــفِّ  َك  ـــزِّ ـــَه َك

ــــِه نـَــــــْوَر َحــــْنــــَوٍة ــــداِق ــــشْ � ِليَْطَعَما)3)146. َكـــــــاأَنَّ َعـــلـــى اأَ ِمـــْنـــُه  ــَد  ــي ــِج ال َمــــدَّ  ُهــــَو  اإِذا 

يَِجْد َولَـــم  خاَم  ال�شُّ يــ�ــَص  الــرِّ اْكتَ�َشى  ا  َمْجِثَما)4)147. َفَلمَّ ــصِّ  ــ� ــُع ال بـــاَحـــِة  ــي  ف َمـــَعـــُه  ــا  ــه لَ

ــٍن تَـــذاَءبَـــْت ــشْ ــ� ـــــْوَق ُغ ــاً َف ــب ــري ــْت َق َما)5)148. تَــنَــحَّ تَيَمَّ ــــٍه  َوْج اأَيَّ  ــاً  ــْرف ــشَ � يـــُح  الـــرِّ ـــِه  ِب

ـــْم يَــــَدْع ـــَل ـــفٌّ َف ـــْقـــٌر ُمـــ�ـــشِ َواأَْعُظَما)6)149. اأُتــــيــــَح لَــــُه �ـــشَ ــاً  ــم ــي َرم اإِلَّ  َولَــــــَداً  ــا  ــهـــ لَ

اإىل  اأخ�رس  اأحوى:   واحد، وهو من الرتبية. 
ً
ُتُه مبعنى

ْ
ُته وَرِبب

ْ
ُته وربَّب

ْ
َربَّي ُتربِّي؛ يقال:  اأي  بَُّب:  َ

وقال ابن م�صافر: »ُتر  

: الأَ�ْصوُد، ماأخوٌذ ِمَن  م: َكرُث. والأَْكَتمُ ة مع �َصَواِدها«. وَجمَّ ديد الُغرْبَ ُه. والأقتم: ال�صَّ
ُ
ُت َزَغب

ُ
ًا: حنَي َيْنب

ّ
ال�صواِد. ُمْزَلِغب

َوّد؛ وُيقال: اأ�صود حاِنك واأ�صود 
ْ

َتْحِنك: املُ�ص
ْ

ُب بِه مع احلّناء فيجيُء اخِل�صاُب اأَ�ْصوَد. واملُ�ص الَكَتِم، وهو نباٌت ُيْخَت�صَ

حاِلك مبعًنى واحد.

يف حما�صة اخلالديني، والر�صالة املو�صحة، ورواية امليمني: »َبَنْت بيَته...«. ويف حما�صة اخلالديني، ورواية امليمني:   )1(

اٍق بنَي عوَدْين �ُصلَّما«. ويف منتهى الطلب، 
َ
»... وهي َرفيقٌة به...«؛ ويف الر�صالة املو�صحة: »... وهي لطيفٌة له مِبَر

َفاٍع بنَي ُعوَدين �ُصلَّما«. ويف حما�صة اخلالديني: »... �ُصلَّما«. وقال ابن م�صافر: »يقال: َبَنْت 
َ
والإ�صعاف: »... لها ِبي

ُق من 
َ
َناٍع؛ يقال: ُهَو اأْخر قاء: التي لي�صت ِب�صَ

ْ
ِة، واجلمع ِبًنى وُبًنى، وهو احلاُل الذي ُبِني عليه. اخَلر

َ
ْني

ُ
ِة والب

َ
َن الِبْني

َ
اأح�ص

ُف، ومنه: ُغالٌم  َفاُع املُ�رْسِ
َ
. َعلياء: ارتفاٌع، وكذلك الي ها فينك�رسِ �ُص على الأعواِد فيقُع بي�صُ

ْ
حمامٍة، وذلك اأنَّها تِبي

نًا َم�ْصهوراً«.
ِّ
يافٌع وِغلماٌن اأيفاٌع. ُمْعَلما: َبي

َك...«. ...«: ويف معجم البلدان: »... َكَمدِّ يف كتاب النبات. »َوَمدَّ  )2(

 ُ والَق�رسَ والتَِّليُل  واملَُقلَُّد  والُعُنُق  ُة 
َ
َقب

َّ
والر د 

ْ
اجِلي اإليها؛ وهو:  ُعُنُقه-  الفرُخ جيَدُه -وهو  »مَيُدُّ هذا  م�صافر:  ابن  وقال   

مبعنى  ّي:  والرَبِ ة. 
َ
َخ�ْصي قال:  َفِلذلك  فيموَت،  يقَع  اأْن  ماَفَة  ُع�ّصه  من  يتحرك  ول  ُعُنَقه  مّد  واإنا  والَهادي؛  ُد 

ْ
والَكر

ّي، يعني بذلك الِقْدُح«. املرَْبِ

؛ 
ُ
بيِع، ُيقال ُهو اآَذْرُيوُن الرَبّ، وَنْوُرُه اأ�صفر

ّ
ِت الر

ْ
ٌْب من َنب  واحٌد. واحَلْنوُة: �رسَ

ُ
هر ار والزَّ قال ابن م�صافر: »النَّْور والنُّوَّ  )3(

فرِة ذلَك النَّْوِر«. ْفرَة اأ�صداِقِه ب�صُ ُه �صُ
ِّ
ب ُي�صَ

َخاَم ول 
َّ

ال�ص الَوْبُل  ال�صافعية: »...  له معها...«. ويف طبقات  �ُصخامًا...  ري�صًا   ...« :
ّ
امليمني الو�صيط، ورواية  يف   )4(

ْد... �َصاحِة...«، وكلمة )الَوْبل( حتريف لـ)الري�ص(. ويف حما�صة اخلالديني: »... ول جتد... �صاحة...«. جَتِ

، ويف غي هذا الأ�ْصود، يقال: ُقطٌن �ُصخام اإذا ُندَف ولَن. وباَحُتُه: َو�َصُطُه؛  ُ خام هاهنا: اللَّنيِّ
ُّ

وقال ابن م�صافر: »ال�ص  

 
ُ
الطائر ُيقال: جثمَ  اأو يف الأر�ص.  ْحبوحة. والُع�ّص: ما كان يف �َصجرٍة 

ُ
الب العّز؛ وكذلَك  ومنه قيل: فالٌن يف باحة 

ها«. ِت ال�صاُة. يقول: َكرُب َفرُخها َفَمالأَ ُع�صَّ وجثَمِت الأرنُب والغزال، كما ُيقال: رَب�صَ

ْعٍف ِمْن هنا وهنا. يُح: جاءْت يف �صَ
ِّ
َتَذاَءَبْت الر  )5(

ويف  اإّل...«؛  ِعِه  مِبَْو�صِ »... لها...  الأنبارّي:  اأ�صداد  ويف  ِرمامًا...«.  لها......  »فاأهوى  ال�صافعية:  طبقات  يف   )6(

 ُمنيٌف...... ِرمامًا...«؛ ويف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »... 
ٌ
ْقر حما�صة اخلالديني، ومعجم البلدان: »... لها �صَ

لها...... ِرمامًا...«.
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ـــَدْع  ــْم تَ ــَل ــَحــيّــاً َف ــٍن �ــشُ ــى ُغــ�ــشْ ــَل ـــْت َع ـــاأَْوَف َما)1)150. َف ُمتََلوَّ ـــْجـــِوهـــا  �ـــشَ ـــي  ف ـــٍة  ـــيَ ـــاِك ـــب ِل

ــا ــم ــلَّ ــــَدُح ُك ــــ�ــــشْ ــــٌة َخـــْطـــبـــاُء تَ َق ــــوَّ ــــَط نَْجَما)2)151. ُم َفاأَ بــيــُع  الــرَّ َوانْـــــَزاَل  ْيُف  ال�شَّ ــا  َدن

ــــَهــــاَج َحـــمـــاَم الـــَجـــْلـــَهـــتـَــْيـــِن نُـــواُحـــَهـــا  َماأتََما)3)152. َف ــْوِح  ــنَّ ال َعَلى  ثَْكَلى  َهيََّجْت  َكَما 

راََجــَعــْت  ْر�ــــصِ  الأَ َم�ْشَكِن  ــْن  ِم ــَرَجــْت  َخ ُمْعَلَما)4)153. اإِذا  الِعي�ِص  َمْنِبِت  ــْن  ِم َم�ْشَكناً  لَهـا 

ّف: الداين من الأر�ص يف َطَياِنِه، ويقال: اأَ�َصّف اإ�صفافًا؛ وَكذِلَك ُيقال يف  �َص له. واملُ�صِ
ِّ
وقال ابن م�صافر: »اأُتيَح: ُقي  

العظاُم  ُكلُّه  ميم: 
َّ
مام والر

ِّ
َمُ والر ِّ

ُة والر مَّ ِّ
الأر�ِص. والر َيْدُنو من  باملاِء حّتى  َثُقَل  اإذا  ّف  ُم�صِ اأَ�َصّف فهو  َقْد  حاب: 

َّ
ال�ص

ُة: القطعة  مَّ ُّ
؛ والر ، وهو املُخُّ ْت: �صار فيها ِرمٌّ ْت، ومعنى اأََرمَّ

َ
؛ فمعنى َرّمْت: َبِلي ْت ُتِرمُّ ت َتِرّم واأََرمَّ البالية؛ ويقال: َرمَّ

ل.
ْ
ِتِه، كاأَنَُّه ِبِرباِطِه اأو اأَ�صٌي ِبِكتاِفِه«، والِكتاف: احَلب مَّ ُ

ِل، ومنه قيل: دَفعُه ِبر
ْ
من احَلب

يف الكامل، والعقد الفريد، والالآيل، و�رسح مقامات احلريري، وم�صاهد الإن�صاف، وبلوغ الأرب يف معرفة اأحوال   )1(

منتهى  ويف  �صاٍق...«  على  ْت  كَّ
َ
»َتب الأنباري:  اأ�صداد  َنْوِحها...«؛ ويف  ِمْن  ِلنائحٍة  ِع�صاًء...  »َتَغنَّْت...  العرب: 

الطلب: »حَتُتُّ على �صاٍق..« حتريف؛ ويف طبقات ال�صافعية: »َوواَفْت... لنائحٍة يف َنْوِحها...«. ويف بلوغ الأرب 

يف معرفة اأحوال العرب: »... ُمَتاأمّلا«.

اأَ�رْسََفْت، ُيقال: اأوَفْت اخليُل اإذا اأ�رسفْت. على ُغ�صٍن: اأي على �صاِق �صجرٍة. وال�صجُو:  وقال ابن م�صافر: »اأوَفْت:   

ْجُو يف  ، فال�صَّ
ُ
مر ُه الأَ  َي�ْصُجوين �صجواً، اأي: اأْحَزَنني، واأ�صجاين ي�صجوين اإ�صجاًء اإذا اأََغ�صَّ

ُ
هر احُلزُن، ُيقال: �صجاين الدَّ

ثًا وُمْنَتِظراً يف البكاء«. مًا: اأي ُمَتَمكِّ جا يف احَلْلِق. ُمَتَلوِّ القلِب، وال�صَّ

يف امل�صائل احللبيات، ودلئل الإعجاز، ومنتهى الطلب، والإ�صعاف: »... َوْرَقاُء...«؛ ويف حياة احليوان الكربى،   )2(

اء...«. ويف غريب احلديث للخطابي: »ت�صجع«. ويف الوح�صيات، 
ّ
ونهاية الأرب يف معرفة اأحوال العرب: »... غر

والعقد الفريد، والل�صان والتاج )�صدح(، ونهاية الأرب يف فنون الأدب: »... وانزاَح...«؛ ويف احليوان، ودلئل 

والل�صان  الطلب،  ومنتهى  ات، 
ّ
احللبي وامل�صائل  الكامل،  ويف  واجناَب...«؛   ...« ال�صافعية:  وطبقات  الإعجاز، 

)جول(، والإ�صعاف، والو�صيط، ورواية امليمني: »... واجنال...«؛ ويف غريب احلديث للخطابي، وحياة احليوان 

الكربى، وبلوغ الأرب يف معرفة اأحوال العرب: »... واْنَحاَل...«.

ِبِغناِئها.  َدُح: ترفُع �صوَتها  َت�صْ  الأَْخَطُب. 
ُ
َكر ُة، والذَّ

َ
وقال ابن م�صافر: »خطباء: فيها �َصواٌد وَبيا�ٌص، واللون اخُلْطب  

َمْروَفٌة؛ ومن  َفٌة - ومن اخلريف: 
ْ
ي َم�صِ وَفٌة - والوجُه:  َم�صُ اأر�ٌص  ال�صيف:  بوعٌة؛ ومن 

ْ
َمر اأر�ٌص  الربيع:  ُيقال من 

فنا 
ّ
ال�صتاِء يف القيا�ص: َم�ْصُتّوة؛ وقد ُرِبعنا: اأ�صاَبنا مطر الربيع، واأرَبْعنا املاَل اإذا �ُصمناه من الربيع، وقد تربَّْعَنا وتخر

واْنزاَح  وبيا�ٌص.  �َصواٌد  وقيل:  ُغربٍة،  �صواٌد يف  الُوْرَقُة، وهي  لوُنها  التي  والَورقاء:  كذا«.  باأر�ص  تَّينا  وَت�صَ ْفنا 
َّ
وت�صي

 َعّنا مبعنى اأْقلع« 
َ
م ى، وقال اخلّطابي: »ُيقال: اْنحاَل َعّنا واأجْنَ واجْناَب واجْنال واْنحال، كلُّها مبعاٍن متقاربٍة: ذهب وتنحَّ

غريب احلديث 203/3.

...«. ويف معجم البلدان،  ...«؛ ويف منتهى الّطلب، والإ�صعاف: »... الأَْيَكتنْيِ َتنْيِ ْ�صَ
يف اأ�صداد الأنباري: »... الَغي  )3(

والو�صيط: »... على املوت...«.

ْعر الذي ُيناح بِه، والعمل به: املَناحُة؛ والنُّواح كالأ�صواِت  وقال ابن م�صافر: »النُّواح: �صوُت النَّوح، والنَّوُح: ال�صِّ  

اخ. واملاأْمَتُ: املجتمُع ِمَن النِّ�صاء يف فرٍح كاَن اأو ُحْزٍن، واجَلْمع َماآمِتٌ«. عاء واحُلداء والُعواء وال�رسُّ غاء والدُّ
ُّ
من الر

در 
ِّ

َكٌن، كما ُيقال: َمْنِزٌل وُمْنَزل. والِعي�ُص: ال�صجر امللتف املَُتَداين، مثل ال�ص
ْ

ِكٌن وُم�ص
ْ

قال ابن م�صافر: »يقال: َم�ص  )4(
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ــٍة بــيــ�ــشَ ـــــزاِع  ـــــاأَْج ِب ــي  ــِن ــْت ــنَّ َغ ــْئــُت  �ــشِ يَبَْنبََما)1)154. اإِذا  ــْن  ِم اأَْو  تَْثِليَث  ــْن  ِم ــْزِع  ــِج ال اأَِو 

ـــا ـــاوؤَُه ـــن ــــُكــــوُن ِغ ــــــى يَ ـــُت لـَــهـــا اأَنَّ ـــْب ـــِج َفَما)2)155. َع ِبــَمــْنــِطــِقــهــا  ــْح  ــتَ ــْف تَ ــــْم  َولَ َف�شيحاً 

َحميُمَها  اأُ�ــشــيــَب  َقـــْد  ثـَـْكــَلــى  ــْجــَو  �ــشَ ــْت  ــَك اأَْجَذَما)3)156. بَ ــَل  ــْب ــَح ال ـــُرُك  ـــْت يَ ــٍن  ــْي بَ ــَة  ــاَف ــخ َم

ــا ــَه ــْوِت ــشَ � ـــُل  ـــْث ِم ــــُه  لَ ـــاً  ـــُزون ـــْح َم اأََر  ـــْم  ـــَل َواأَْكَلَما)4)157. َف ـــوؤاِد  ـــلـــُف ِل َواأَْدَوى  اأََحــــــرَّ 

اٌن«. اِه ُكلَِّها، واجَلْمُع ِعي�صَ والَعو�َصج والنبِع، من الِع�صَ

يف املوازنة: »ُتَغّني اإذا َغّنت...«. ويف الوح�صيات، واحليوان، والكامل، والأغاين، وتهذيب اللغة، واإي�صاح �صواهِد   )1(

الإي�صاح، والقت�صاب، ومعجم البلدان )يبمبم(، ومتثال الأمثال، والو�صيط، ورواية امليمني: »... اأو النخل...«؛ 

ْزن...«، ويف معجم 
َّ
ْخِم...«؛ ويف منتهى الطلب، والإ�صعاف، والتاج )اأبنبم(: »... اأو الر

َّ
ويف املوازنة: »... اأو الر

ْزن(؛ ويف امل�صالك 
َّ
ْزِن...«؛ ويف دلئل الإعجاز: »... اأو الّزرق...« حتريف لـ: )اأو الر

َّ
البلدان )ببمبم(: »... وبالر

َلْمَلَما«؛ ويف الأغاين، 
َ
ِبي اأو  الوح�صيات، واحليوان، ودلئل الإعجاز: »...  الّنخل...«. ويف  اإىل  واملمالك: »... 

َما«؛ ويف امل�صالك 
َ
ْنب

َ
ب
َ
ومتثال الأمثال، والو�صيط: »... اأو ِمْن َيَلْمَلما«؛ ويف الو�صاطة، وامل�صائل احَلَلبيات: »... اأو ِبي

م(، 
َ
ْمب

َ
َنْمَنما«؛ ويف اإي�صاح �صواهد الإي�صاح، ومعجم البلدان )َيب

َ
واملمالك، ومنتهى الطلب، والإ�صعاف: »... اأو ِبي

َما«.
َ
َما«؛ ويف التاج: »... اأو ِباأَمَبْب

َ
ْمب

َ
َما«؛ ويف معجم البلدان )ببمبم(: ».. اأو من َبب

َ
ْمب

َ
والل�صان )ببم(: »... اأو من َيب

ه الذي يخرُج الوادي اإليه. وبي�صة: واٍد من اأوديِة اليمن. وتثليث: واٍد من 
ُ
وقال ابن م�صافر: »ِجزُع الوادي: جاِنب  

«. وِزئنة: واٍد ي�صّب من �رَساة تهامة، كان ي�صكُنه بنو عقيل من بني  ْثَعمَ اأعايل ِزْئَنَة. ويبنبم: واٍد اأي�صًا من اأعاليه، خِلَ

املرتفُع وفيه ُطماأنينٌة  ْزن: املكاُن 
َّ
ة(. والر

َ
)َرْني البلدان  البلدان )زئنة( وانظر معجم  انظر معجم  عامر بن �صع�صعة؛ 

ُك املاَء. مُتْ�صِ

..«؛ ويف �صائر م�صادر البيت: 
ْ
يف معاين القراآن: »... رفيعًا ول تفتح...«. ويف حياة احليوان الكربى: »... ول َتْثَغر  )2(

»... ول َتْفغر...«.

 فاُه، اإذا َفَتَحه. قاَل: )مبنطقها( على ال�صتعارة، وكذلك قوُله: )َفَما( 
َ
وقال ابن م�صافر: »وُروي: ول تفغر، ُيقال: َفَغر  

 َفْغراً«.
َ
 فاُه َيْفَغر

َ
م�صتعاٌر، ُيقال: َفَغر

يف معجم الأدباء: »... مثَل ثكلى...«.  )3(

: القريُب. والبني: الِفراق. والأجذُم: املَْقطوع. ْجُو: احُلْزن. والّثكلى: التي ماَت حميُمها، واحلميمُ وال�صَّ  

ديوان  ويف  للحزيِن...«؛  واأَْجوى  اأَحنَّ  ُقوراً......  حَمْ اأََر  »وَلْ  والإ�صعاف:  الطلب،  ومنتهى  متّام،  اأبي  اأخبار  يف   )4(

اإي�صاح �صواهد الإي�صاح: »ول......   واأ�صجى للحزين...« حتريف. ويف 
َّ

اأََح�ص لها......  اأَر حمقوراً  املعاين: »ول 

لـ: )واأورى(؛  اأو حتريف  لـ)واأدوى(،  واأورى...«؛ ويف �رسح �صواهد الإي�صاح: »ول...... واأَروى...« حتريف 

َقْت بع�ص   واأْنكى...«. ويف معجم البلدان: »...... اأحّز واأنكى يف الفوؤاد...«. وَلفَّ
َّ
ويف الو�صيط: »ول...... اأَحر

ال�صعر،  ونقُد  واحليوان،  الوح�صيات،  امل�صادر هي:  التايل، وهذه  البيت  البيت وعجز  هذا  من �صدر  بيتًا  امل�صادر 

�ص، وحما�صة اخلالديني، ورواية امليمني. واملخ�صّ

َح ِلَقْلِبِه واأْعَقر، 
َ
وقال ابن م�صافر: »اأَْدوى: من الداء، يقال: قد داَء َجْوُفُه َيَداُء داًء، وقد َدِوي َيْدَوى. واأَْكَلَما: اأَْجر  

وهو ماأخوٌذ من الُكُلوم، وهي اجِلراحات«. واأَْورى: من قولهم َوراُه الداء اإذا اأ�صابه. واأَْنَكى: من قولهم َنَكاُه ِنكايًة: 

اأ�صاب منه.
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ِمــْثــِلــهــا  ـــْوُت  ـــشَ � ــاَقــُه  �ــشَ ــي  ــل ــْث ِم اأََر  ـــــْم  اأَْعَجَما)1)158. َولَ ـــْوُت  �ـــشَ ــُه  ــاَق ــشَ � َعــَرِبــيّــاً  َول 

ــْوتَــهــا ـــــٍذ َولَـــــِكـــــنَّ �ــشَ ـــــَداِت ـــــــا)2)159. َكـــِمـــْثـــلـــي َغ ـــْوُد اأَْرَزَم ـــَع ــُه ال ــَق ــْف ـــْو يَ ـــٌة لَ ـــْولَ ـــُه َع لَ

ـــــَرا ـــــُظ ــــَي َوانْ ــــالِن ــــا َعــــلِّ ــــوَم َما)3)160. ِخـــلـــيـــَلـــيَّ ُق َوتَبَ�شُّ ــنــاً  �ــشَ ــِري  ــْف يَ مــا  الـــبـَــْرِق  اإِلـَـــى 

ـــِر َوْهــــنــــاً َكــــاأَنَّــــُه ـــْي اأَْظَلَما)4)161. َخـــَفـــا َكــــاْقــــِتــــذاِء الـــطَّ ــْيــَل  الــلَّ ُف  يَْك�شِ مــا  اإِذا  ــراٌج  ــشِ �

ــْت ِمــــْن ِتــهــاَمــَة اأُْهــــِديَــــْت  ـــصٌ تَـــَدلَـّ ـــرو� َواأَتَْهَما)5)162. َع ِمــْنــهــا  الـــبَـــْرُق  َفــ�ــشــاَح  ــٍد  ــْج ــنَ ِل

يف الكامل، والزهرة، والعقد الفريد، والالآيل، و�رسح مقامات احلريري، ومعجم البلدان، و�رسور النف�ص، ونهاية   )1(

الأرب يف فنون الأدب، وطبقات ال�صافعية، وحياة احليوان الكربى، وزهر الأكم، وبلوغ الأرب يف معرفة اأحوال 

العرب: »فلم اأََر...«. ويف حياِة احليوان الكربى: »... هاَجُه...«. ويف التبيان يف �رسح الديوان: »... اأَْعَجِم« كذا.

ْوِق، وُيقال رجٌل َم�صوق وُم�ْصتاق مبعنى«. وُقه: دعاه اإىل ال�صَّ وقال ابن م�صافر: »�صاَقه َي�صُ  

: »كمثلي اإذا َغنَّْت... لو 
ّ
اتيه... لو يفهم...« ولفظ )عراتيه( حتريف، ويف رواية امليمني

َ
يف الو�صيط: »كمثلي َعر  )2(

يفهم...«.

كاء، اأَْعول اإْعواًل؛ 
ُ
ْوِت بالب وقال ابن م�صافر: »اأراَد: غداَة اإٍذ، فرتَك الهمزَة وَك�رَس التاء. والَعْولة والإعوال: َرْفُع ال�صَّ  

ّن ِمَن الإبل«.  ِجُع اإليه اإذا فاَتَك غُيه. والَعْوُد: املُ�صِ
ْ
َل َتعوياًل فهو التِّكاُل على الإن�صان اأو على املال الذي َتر َفاأَّما َعوَّ

يَده اأّن قوله:  عُي من َحْلِقِه ل َيْفَتُح بِه فاُه، وهو دوَن احلننِي. وذكر ابن �صِ
َ
واأَْرَزم: َحّن، والإرزام �صوٌت ُيْخِرُجه الب

َكَتها معًا، فبقيْت 
َ
كمثلي َغَداِتٍذ، بك�رس التاء، ُيروى اأي�صًا: كمثلي غداَتٍذ، ِبَفْتحها، ِبناًء على اأنه حذف الهمزة وَحر

�ُص 14: 16. حركُة البناِء على الفتِح ظاهرًة على التاِء، انظر املخ�صَّ

ا...«. ويف الو�صيط 
ّ
 ُهب

ّ
يف منتهى الطلب، ومعجم البلدان، والل�صان، والإ�صعاف، والو�صيط، ورواية امليمني: »خليلي  )3(

: »... اإِْذ َيْفِري...«.
ّ
ورواية امليمني

ُة الّن�صاط؛ ومنه قيل: طلبُت ُعاللَة 
ّ
وقال ابن م�صافر: »عّلالين: يعني باحلديِث، وكاأّنه ماأخوٌذ من الُعاللة، والُعاللُة بقي  

م الربُق 
َّ

�ص
َ
نا: �صوُء الربِق. وُيقال َتب

َّ
�ِص؛ يقول: اأَْبِقيا ُعاللَة َنْف�صي باحلديث. َيفري: ُيكرِث العمَل وُيفِرُط فيِه. وال�ص

َ
الَفر

مُ ِمْن كلِّ �صيٍء  َ
مًا، بالنون، والنَّ�ص

ُّ
مًا، واْنَكلَّ اْنِكالًل، وهو اأْن ُيرى منه ال�صيُء القليُل؛ ورواها اأبو عمرو: وَتَن�ص

ُّ
�ص

َ
َتب

ُنها«.
ْ
يح، وهو ِلي

ِّ
مُ الر َ

ُنُه، ومنه َن�ص
ْ
ِلي

يف الأزمنة والأمكنة: »... كاقيد...« حتريٌف ل معنى له، يختّل به الوزُن.  )4(

 
َ

ا�ُص املُْخَتِفي
َّ
ي النَّب ْخِفيِه اإذا اأَْظهرته، واَخَتفيُته اأْخَتِفيِه، ومنه �ُصمِّ ُت ال�صيَء اأَ

ْ
، ُيقال: َخَفي

َ
وقال ابن م�صافر: »َخَفا: َظَهر  

لأنَّه يختفي الَكَفَن، اأي ي�صتخرُجه، ومنه جاء يف احلديث: لي�ص على املختفي َقْطٌع. كاقتذاء الطي: اأي �صنًا �رسيعًا 

ْخرَج ما يف عينِه من القذى؛ ُيقال: قد َقِذَيْت عيُنه اإذا وقع فيها 
ُ
 يرفَعه ِلي

ّ
كما َيْقتذي الطي، وهو اأن ُيْطِبَق َجْفَنه ُثم

ْيُتها  ْيُت عيَنه اإذا اأَوَقْعَت فيها القذى، وَقذَّ القذى، وقد َقَذْت َقْذيًا َتْقِذي اإذا اأْلَقْت ما فيها من القذى، وُيقال: َقْد َقذَّ

اإذا اأخرجَت منها القذى. َوْهنًا: اأي بعد �صاعٍة من الليل، ُيقال: اأتيُته بعد َوْهٍن من الليل، اأي َبْعَد َمْوِهٍن من الليل«.

 العني يف »عرو�صًا« وال�صواب فتحها. 
ّ
ْت...« ب�صم : »ُعرو�صًا َتَعدَّ

ّ
يف الو�صيط: »َعرو�صًا...«؛ ويف رواية امليمني  )5(

اَح الربُق جنداً...«، ويف معجم البلدان: »... فتاَح...« حتريف.
َ

ويف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »... َف�ص

ٌد اأ�صاِفُل احلجاز،  ْت ِبَنْجٍد؛ قال ُعَمارة: جَنْ
َ
ٍد َفاأَْمَطر ْت بنَي تهاَمَة وجَنْ و�ٌص: اأي �صحابٌة اْعرَتَ�صَ

ُ
وقال ابن م�صافر: »َعر  

ٍد  ٌد، اإىل اأن تقطَعُه ِتهاَمُة، وهي حجاٌز اأَ�ْصَوُد َيْحُجُز بنَي جَنْ ٍق ُمْقِباًل فهَو جَنْ
ْ
ُة، وما َيْلقاَك من ذاِت ِعر

َ
ُة وَغْمر

َ
وهي َوْجر
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ــــُه ثَــقــيــَلــًة ــــت ــــَع ــــَل ْط ـــــاً اأَ ـــــاح َما)1)163. َكــــــــــاأَنَّ ِري رَّ الُم�شَ الأَبَــــاَء  ــَعــْرَن  يَــ�ــشْ ــْوِر  ــَغ ال ِمــَن 

ــْت ــَه ــَوجَّ ــى تَ ــتَّ ــِر َح ــْي ــطَّ ــصِ ِعـــتـــاِق ال ــ� ــْف ــنَ َما)2)164. َك نُوَّ َواأَيْــــَقــــْظــــَن  ـــاٌر  ـــ�ـــش اأَبْ ـــنَّ  ـــِه ـــْي اإِلَ

ـــا اأَ�ـــشـــابـَــِنـــي ـــتـَــٍك م ــــــي ُمـــ�ـــشْ ــيَّ اإِنِّ ــَل ــي ــل َوتَْعَلَما)3)165. َخ ــُت  ــي ــق لَ َقــــْد  مــا  ــِقــنــا  ــْي ــتَ ــتَــ�ــشْ ِل

يَـــُخـــْن ـــــْن  َم ـــــَة  ـــــانَ الأَم اإِنَّ  ـــيـــُكـــمـــا  ـــنِّ َماأْثََما)4)166. اأَُم اهلِل  ِمـــَن  ـــْومـــاً  يَ ــْل  ــِم ــتَ ــْح يَ ــهــا  ِب

ــــاً خ اأَ تَــــْخــــُذَل  َوَل  ي  ـــرِّ ـــشِ � ــا  ــي ــ�ــشِ ــْف تُ ـــال  الُمَكتََّما)5)167. َف الـــَحـــِديـــَث  ِمـــْنـــُه  ـُكــَمــا  اأَبَــثَـّ

ــا ــم ــُك ــي ف اهللُ  بـــــــــاَرَك  ـــــي  ِل ــــِخــــذا  ــــتَّ ــــتَ �ُشلََّما)6)168. ِل ـــِة  ـــِريَّ ـــعـــاِم ال لَــْيــَلــى  اآِل  ــــى  اإل

َلْت. و»َعرو�صًا« من�صوب 
َ
ت: اأقب والَغْوِر«. و�صاَح: ذهب؛ من ال�صياحة، وهي الذهاب يف الأر�ص للعبادة. وَتَعدَّ

 اْنُظرا اإىل الربق يف َعرو�ٍص.
َّ
بنزع اخلاف�ص، يريد: خليلي

َن...«؛ ويف الو�صيط، ورواية امليمني: »... مري�صًة...«.
ْ
َعر

ْ
ويف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »... �صعيفًة مع الليِل َي�ص  )1(

اجلبَل  َطَلْعُت  يقال:  َرَفْعُته،  فمعناُه:  املهملِة  اء  بالطَّ َفَمْن رواها  بالطاء والظاء،  واأَْظَلَعْتُه،  »اأَْطَلَعْتُه  ابن م�صافر:  وقال   

�صَي  هوَن 
ِّ
ب َي�صَ ُج، وهم 

َ
الَعر َلُع:  والظَّ تظلُع،  فمعناه: جاءْت  باملعجمِة  رواُه  مبعًنى واحد؛ ومن  اجلبِل  فوَق  وَطَلْعُت 

َّم:  ٍب. واملُ�رسَ . والأَباء: جمُع اأباءٍة، وهي اأََجَمُة َق�صَ َن: ُيْلِهْبَ
ْ
َعر

ْ
ال�صحاب الذي فيه املاُء ِلِثَقِلِه بالظالع من الإبل. َي�ص

َتها«.
ْ
َتها واأْلَهب

ْ
َّْمُتها اإذا اأَْحَمي َْمُت الناَر و�رسَ ق؛ يقال: �رسَ

َّ
املَُحر

َهْت«  يف منتهى الطلب، والإ�صعاف: »َكَنْق�ِص... اأب�صاراً...« ت�صحيف. ويف الو�صيط، ورواية امليمني: »حني َتَوجَّ  )2(

ولعّله حتريف.

ِي؛ والعتيُق من كلِّ  ا اأراَد هنا عظاَم الطَّ اُمها، واإنَّ
َ
َه الربَق ِبَنْف�ِص الطِي اأجنحَتها؛ وِعَتاُقها: ِكر

َّ
وقال ابن م�صافر: »�َصب  

َهْت اإليهنَّ اأب�صاٌر: اأي َنظروا اإىل  َمع: ثوٌب عتيق. توجَّ
ْ

ِف ذي ُروح؛ ل ُي�ص َمْع ذلَك اإلَّ يف َو�صْ
ْ

�صيٍء َكِرمُيُه، ولْ ُي�ص

: اإذا راأيَت الربَق يف اأعلى ال�صحابِة ويف  الربق و�رُسُّوا ِبِه َي�صيموَنُه، اأي ينظروَن اإليه اأيَن َم�صاُب غيِثِه؛ قال الَفَزاريُّ

ِلَفٍة، واإذا راأيَت الرَبَْق يف اأ�صافلها فقْد اأَْخَلَفْت«. جوانبها فهي باإذن اهلل ماطرٌة غُي ُمْ

يف عيون الأخبار: »... اإين اأَ�ْصَتِكي...«.  )3(

كايًة، وُيقال: �َصَكيُت اإليه  ابني؛ وا�صتكيُت اإليه �َصْكوى و�َصَكاًة و�صِ ُت اإىل اهلِل ما اأ�صّ
ْ
وقال ابن م�صافر: »يقال ا�صَتَكي  

ُت �َصكاًة كثيًة«.
ْ
�ِص �َصْكوى �صديدًة َو�َصْكواً �صديداً و�َصكاًة، وقد ا�صتكي

َ
ُت من املَر

ْ
ي كَّ وَت�صَ

يف الو�صيط، ورواية امليمني: »اأَُملِّيُكما...«.  )4(

وقال ابن م�صافر: »اأراَد: َمْن َيُخْنَها، َفَقَحمَ الباء، ويكوُن اأي�صًا على معنى: َمْن َيُخْن فيها، فاأقاَم الباَء ُمقاَم يف، وِمَن   

. و�رسح امليمني روايَة: »اأُمليُكما« بقوله: »دعوُت 
ُ
: الإْثم

ُ
ها عن بع�ص ويقوُم َمقامه«. واملاأَثم فاِت ما ينوب بع�صُ ال�صِّ

لكما بقولهم: اْلِب�ص جديداً ومَتَلَّ حبيبًا؛ اأي: مَتَتَّْع ِبِه« ديوان حميد، بتحقيق امليمني: 28.

يف حما�صة اخلالديني: »... �رِسَّاً...«.  )5(

ْمري اإِْبثاثًا اإذا �صكوَت ما يف نف�صك، ول ُيقال اإلَّ  وقال ابن م�صافر: »اأََبثَُّكَما: اأي �َصَكا اإليكما َبثَُّه؛ ُيقال: اأَْبَثْثُتُكما اأَ  

: احُلْزُن«. ثُّ
َ
يف ال�صكوى، والب

لَِّم الذي ُيرتقى عليه اإىل املوا�صِع؛ وكذلك جعلوا ال�صبَب 
ُّ

قال ابن م�صافر: »�ُصلَّم: يعني و�صيلة؛ واإنا هو َمَثٌل، كال�ص  )6(

ُل«.
ْ
ا ال�صبُب احَلب َمَثاًل، واإنَّ
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عــاِمــٍر اأَْر�ـــــــصَ  ـــا  ـــم ـــاَوْزتُ ج اإِذا  ــــــول  َوَخْثَعَما)1)169. َوُق نَــهـــــداً  ــِن  ــْي الــَحــيَّ َوجــاَوْزتُــمــا 

ــُهـــْم ــــِن َربّــــــاَن اإِنَـّ ــــْن َجــــــْرِم بْ ـــاِن ِم ـــع ـــِزي ِمْحَجَما)2)170. نَ الــَهــزاِهــِز  ــي  ِف يـُـِريــُقــوا  اأَْن  اأَبَـــْوا 

ــا ــَم ــِه ــْي ــَل ــِف ــتَ ــْك ـــِن ُم ـــَويْ ــا َعـــَلـــى ِنـــ�ـــشْ َواأَ�ْشُهَما)3)171. َوُخـــبَـّ ِزنــــــاداً  اإِلَّ  ــال  ــِم ــْح تَ َول 

ــا ــَم ــُك ــْي ــَل َع ـــاُه  ـــف ـــفِّ َخ َغـــِريـــ�ـــشـــاً  َدَمـــــا)4)172. َوزاداً  ــال  ــِم ــْح تَ َوَل  ـــّراً  �ـــشِ ــا  ــِدي ــْب تُ َوَل 

ــا ــَم ــُك ــْي ــبَ ــ�ــشَ نَ ـــا  ـــِوي ـــالْ َف ـــٌل  ـــْي لَ ــــاَن  ك َفتََلثََّما)5)173. َواإِْن  تـُــْعـــَرَفـــا  اأَْن  ــا  ــَم ــتُ ــْف ِخ َواإِْن 

ـــِن َفـــاأَبْـــَطـــاأَْت  ـــَريْ ـــاِج ُقيََّما)6)174. َوُقـــــــوَل: َخـــَرْجـــنـــا ت ــَث  ــي ــل ــْث ــتَ ِب تـَــَرْكـــنـــاهـــا  ِركــــــاٌب 

يف حما�صة اخلالديني: »... اإذا وافيتما...«. ويف الو�صيط، ورواية امليمني: »... اآَل عامٍر...«.  )1(

 .272 العرب:  اأن�صاب  انظر جمهرة  منهم؛  بطٌن  ُحميد-  -قبيلة  وبنو هالل  �صع�صعة،  بن  عامر  بني  اأي  وعامر:   

ة من بني عمرو بن الَغوث اأخي الأزد 
ّ
وَنْهٌد: قبيلٌة من ُق�صاعة؛ انظر جمهرة اأن�صاب العرب: 446. وخثعم: قبيلة ميني

بن الَغْوث؛ انظر جمهرة اأن�صاب العرب: 387.

...« حتريف وت�صحيف. ويف غريب احلديث للخطابي، واملعاين الكبي،  م بن َزبَّان اأَنَّهمُ
ْ
يف الو�صيط: »ُتذيعان عْن َجر  )2(

وتف�صي الطربي، وتنزيه الأنبياء، والو�صيط، ورواية امليمني: ».. اأَْن مُييوا..«.

جُل وَنَزَع البعُي من اأر�ٍص اإىل اأر�ٍص؛ 
َّ
وقال ابن م�صافر: »النَّزيعان: الغريبان يف غي اأر�صهما، كما ُيقال: قد َنَزَع الر  

من  دائِد  ال�صَّ الهزاِهز:  اأوطاِنها.  اإىل  َنَزَعْت  اإذا  النزائُع،  هي  قيل:  ِع؛ ومنه  املَو�صِ اإىل  وُق  ال�صَّ به  َنَزَع  اأي�صًا:  ويقال 

ْقُت 
َ
واأَْهر اأََرْقُت  ُيقال:  َعلينا طائلٌة؛  فلي�ص لكم  اأ�صحاُب �صالمٍة،  اإنَّهم قوٌم  ُيريقوا، يقول:  اأَْن  اأََبْوا  الأمور. وقوله: 

م بن َرّبان: قبيلٌة من ُق�صاعة؛ 
ْ
ام. وبنو َجر : اأداُة احَلجَّ ُم اإذا �صاَل«. وامِلْحَجمُ ْقُت. وُيروى: اأْن مُييوا؛ ُيقال: ماَر الدَّ

َ
وَهر

انظر جمهرة اأن�صاب العرب: 451.

دا...«؛ ويف  َوْيُكَما وَتَق�صَّ يف غريب احلديث للخطابي: »َوِجيئا على...«؛ ويف حما�صة اخلالديني: »و�صيا على ِن�صْ  )3(

الو�صيط، ورواية امليمني: »و�صيا...«. ويف رواية امليمني: »... ُمْكَتِنَفيهما...«.

يه  يُت بعيي اأُْن�صِ  والأنثى فيه �صواٌء؛ يقاُل: اأْن�صَ
ُ
َكر َوين: بعيين َمْهزوَلني، واجلمع اأن�صاٌء، والذَّ وقال ابن م�صافر: »ِن�صْ  

ِم ال�صنام،  ا رِكبه خلَف ال�صنام، ورمبا ركبُه من ُمَقدَّ مبَّ ُ
َكب، فر

ْ
 ك�صاًء حوَل �صناِم البعي ثم َير

َ
اإن�صاًء. والكتفاُل: اأَْن ُيدير

د: ا�صتقام. واكَتَنَف  ْنُد«. وتق�صَّ ْنَدُة والأَعلى الزَّ َفلى الزَّ
ُّ

ناد: الأَعواُد التي ُيْقَدُح بها، يقال لل�ص وُيقال لها: الِكْفُل. والزِّ

يَء: �صاَنُه وقاَم على اأْمِره وَجَعَلُه يف َكَنفِه، اأي يف جانبه. ال�صَّ

ْعَلما«.
ُ
يف حما�صة اخلالديني: »وزاداً قلياًل...... لقوم َفي  )4(

َ، مثل  �رسَّ
َ
 وَتي

َ
ُغر اد: ما �صَ اَد: الغري�َص، والغري�ُص مَن الزَّ ون الزَّ مُّ َ

وقال ابن م�صافر: »قال اأبو عمرو: بنو احلارث ُي�ص  

يا �رساً َفَتْقُتالين«. ويِق والتَّْمِر وكلِّ �صيٍء ل يحتاُج اإىل ُكْلَفٍة. ول حَتِْمال َدمًا: اأي ل ُتف�صِ
َّ

ال�ص

يف اأخبار الن�صاء: »فاإن كان لياًل...«. ويف حما�صة اخلالدينِي، والو�صيط، ورواية امليمني »... لياًل...«.  )5(

ًا اإذا 
ّ
انًا وَلي

َّ
انًا، و: الغرمَي ِلي

َّ
ان، ُيقال: لويُت ِلي

َّ
ُل ذلَك من اللِّي �صْ

ِه؛ واأَ ا ِبَغْيِ وقال ابن م�صافر: »اْلِوَيا: اأي ا�ْصرُتا واأَْخرِبَ  

َمَطْلَتُه وَداَفْعَتُه«.

ما«. يف عيون الأخبار: »... ُقوَّ  )6(

ِت الإبل َفَقاَمْت«.
َ
مًا: جمع قائم، يقال: اأَْعي

َّ
. وُقي

َّ
وقال ابن م�صافر: »وقول: اأي يا َخِليَلي  
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ـــا ـــن ـــُق ـــي نــــا َوَرق ـــــا بَــــزُّ ـــــان ــــــْد اأَت ــــــــْو َق ُمْعِدَما)1)175. َولَ ــــاُه  ــــن َراأَيْ َمـــْن  ــْم  ــُك ــْن ِم َل  ـــوَّ ـــَم تَ

ــــاً ــــي َداِن َراأَيْـــــــنـــــــاُه  اإِلَّ  ِمــــْنــــُكــــُم  ـــا  ـــم ُم�ْشِلَما)2)176. َف ــِر  ــي ــِع ال ــي  ف اهلِل  ــِد  ــْم ــَح ِب ــا  ــن ــْي اإِلَ

ــا ــنَ ــى تَــَمــكَّ ــتَّ ـــْوِم َح ـــي الـــ�ـــشَّ ــْم ِف ــهـــ ا لَ َفتُْلَزَما)3)177. َوُمـــــدَّ بَــْيــٍع  ــَق  ــْف �ــشَ ــِلــّجــا  ــتَ تَــ�ــشْ َوَل 

ـــَمـــا ـــتُ ـــْن ِم ـــمـــا اْطـــَمـــاأْنـَــْنـــتُـــَمـــا َواأَ ـــتُ ــــــاإِْن اأَنْ َفتََكلََّما)4)178. َف ــمــا  ــتُ ــْئ �ــشِ ـــا  َم ـــتُـــمـــا  َواأَْخـــَلـــْي

ــــَن بــ�ــشــاحــٍب ــــِري ــــاأُْم ـــا تَ ـــا: م ـــه ُمتَيََّما)5)179. َوقــــــول لَ ــُه  ــْن ِم ــَب  ــْل ــَق ال ـــِت  ـــَرْك تَ ـــْد  َق ــا  ــنَ لَ

ــــنــــا َمـــِطـــيَّـــنَـــا ــــــــا َرَحــــْل ـــا اإِنَّ ـــن َما)6)180. اأَبـــيـــنـــي لَ تََوهُّ اإِلَّ  ــــوِك  ــــْرُج نَ ــــا  َوم ـــِك  ـــي اإِل

ـــًة ـــــَي حـــاَج ــيــا ِل ــــا يَــْقــ�ــشِ ــــمَّ ــــاَءا َولَ ــــج ُمْبَرَما)7)181. َف ــــــَر  الأَْم ــا  ــِرم ــْب يُ ـــا  ـــمَّ َولَ اإِلَــْيــهــا 

: مبعنى واحد. َّمَ
َم وُقي وُقوَّ  

)1(  يف عيون الأخبار: »... وَدقيُقنا...«.

قيق: الَعبيد، للواحد وللجمع، وقد ُيجمع على: اأرّقاء. 
َّ
ًة. والر َزُّ َمَتاُع البيِت ِمَن الثياب خا�صّ

ّز: الثياب، وقيل الب
َ
والب  

واملُْعِدم: الفقي.

يف الو�صيط: »فما ِمْنُكما...... يف العنِي...« حتريف. ويف رواية امليمني: »... يف العني...« حتريف.  )2(

َْت )َمْن(، وهذا �صحيٌح؛ ُيقال: منهم َمْن راأيناه، ومنهم  وقال ابن م�صافر: »يعني: فما منكم اإل َمْن راأيناه، فاْخُت�رسِ  

} ]ال�صافات 37: 164[«. راأيناُه، قال اهلل تعاىل: {

يف عيون الأخبار، وحما�صة اخلالديني: »... فيلزما«.  )3(

ِء حتى يتم عليه. �صفق بيع: اأي 
ْ
ي وقال ابن م�صافر: »ت�صتلّجا: ماأخوذ من اللَّجاجة، وهو اأن يقوم الرجل على ال�صَّ  

لتر�صيا لهم البيع فت�صفقا على اأكفكما ثم تلتزما باإجناز البيع«.

يف عيون الأخبار: »... َفاأَِمْنُتما وُخلِّيُتما...«. ويف الو�صيط، ورواية امليمني: »... واأجلبتما...« ت�صحيف.  )4(

كما  اأخَليُتما  به:  يعني  واإنا  )فتكلَّما(،  �صلِة  من  تكون  ول  ُتما(، 
ْ
)اأخَلي �صلِة  من  �صئتما(  »)ما  م�صافر:  ابن  وقال   

ُتريدان«. واأخلى الرجُل: اإذا كاَن يف مو�صٍع خاٍل ل ُيزاَحمُ فيه.

لُِّل،  املَُت�صَ م 
َّ
املتي ، وقال الأ�صمعي:  ُدُهنَّ  بهنَّ ويتودَّ

ّ
الن�صاء ويهتم الذي ُيحبُّ  م: 

َّ
املَُتي ابن م�صافر: »قال ُعمارة:  قال   )5(

مًا«.
ُّ
ُمه َتَتي

ِّ
َمْتُه ُفالنٌة ُتَتي

َّ
ِم ذهاُب العقِل وف�صاُده، ُيقال: َتي

ُّ
واأ�صُل التََّتي

)6(  �صها النا�صُخ هاهنا فاأثبَت البيَت التايل بدًل من هذا، فاأثبتُّ روايَتُه عن عيوِن الأخبار 4/ 104. ويف الو�صيط: »... 

امليمني: »... وما  الو�صيط، ورواية  ما«، ويف  �صُّ جَتَ اإّل  ُلْغِك 
ْ
َتب  

ْ
َفَلم نا...«. ويف حما�صة اخلالديني: »... 

َّ
َمِطي اأَرْحَنا 

ما«. نرجوُه اإل َتَلوُّ

َة 
َّ
املَِطي اأمَطيُتُه  اأبو زيد:  ُتُه، وامِلْطُو: ال�صاحُب؛ وقال 

ْ
اأي �صاَحب َفِر 

َّ
ال�ص ُتُه يف 

ْ
اأْمَطي  :

ّ
وقال ابن م�صافر: »قال الكالبي  

ُة: 
َّ
ِة؛ واملطي

َّ
 َجْمُع املَِطي

ُّ
ِي؛ قال غُيُه: املَِطي

َّ
اإمطاًء جعْلُتها َلُه، يكوُن ذلَك يف ُكلِّ دابٍَّة؛ واملَْطُو: اجِلدُّ والنَّجاُء يف ال�ص

.»
ُ
ْهر َفِعيلٌة مبعنى َمْفعولة، وهو ماأخوٌذ مَن املََطا، واملُطا: الظَّ

يف الو�صيط، ورواية امليمني: »... يَل حاجًة اإيّل...«.  )7(

حيُل: املنقو�ص«.
َّ

ٌم اأي حُمَْكٌم؛ وال�ص وقال ابن م�صافر: »اإبراُم الأمر: اإحكاُمُه؛ ومنه: حبٌل ُمرْبَ  
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ـــِن ِلـــحـــاَجـــٍة ـــْي ـــَل ـــْر�ـــشَ ـــــْن ُم ـــَن الــمــاِل الـــتِّـــالَد َواأَْعــــَدَمــــا)1)182. َفـــمـــا لـَــُهـــمـــا ِم ــا ِم ــاف ــش اأَ�

ـــَرا ـــْذُك ـــتَ ــــــي ُمـــ�ـــشـــاٌب َف ــــــْم تَــْعــَلــَمــا اأَنِّ َما)2)183. األَ تََهدَّ ـــــْوٍم  َق ُجـــــْرُف  مــا  اإِذا  بَــالئــي 

ُمــَكــلِّــٌم الـــولـــيـــِد  اأُمِّ  ـــَدى  �ـــشَ َهـــــْل  َواأَْعُظَما)3)184. اأَل  ــاً  َرْمــ�ــشَ ــُت  ُكــْن مــا  اإِذا  ــداَي  �ــشَ

ــا ــنَ ــنَ ــْي بَ ــــُر  ْه ــــدَّ ال َق  ــــــرَّ َف اإِْن  ـــــي  ـــــَرت َما)4)185. َوزاِئ تََهدَّ  
َّ
ـــي ـــَل َع تـُـــــْرٌب  اإِْن  ــــــــَع  لأَْدَف

:
)5(

وفي الو�صيط )137(

ــقــيــَقــًة ــَلــْكــَن �ــشَ ـــٍل َقــــْد �ــشَ ـــْم ـــُن ُج ـــعـــاِئ ُمْرِدَما)6)186. َظ ــْمــَن  �ــشِ ــا  ــَدم ــْع بَ ــَهــا  َعــْن َواأَيْـــَمـــنَّ 

وفي الو�صيط )137(:

ا لهما...«. ويف ال�صحاح: »... بحاجٍة..«.
َ
يف ال�صحاح، والل�صان، والتاج: »َفي  )1(

واُف، يعني م�صمومًا 
َّ

واُف وال�ص
ُّ

َواُف بالفتح؛ وقال الأ�صمعي: هو ال�ص
َّ

وقال ابن م�صافر: »قال اأبو َعمٍرو وُعمارُة: ال�ص  

وُف اإذا َهَلك، وقد اأَ�صاُف الرجُل فهو ُم�صيف اإذا هلك ماُلُه؛ ويقال: رماُه 
ُ

ومفتوحًا، قال اأبو عمرو: ُيقال: �صاَف َي�ص

من   :
ّ
الأ�صمعي وقال  والنَُّحاِز؛  ِة  الُغدَّ مثل   ، وابِّ الدَّ يف  يقُع  حنَي  َقمُ 

َّ
ال�ص واُف: 

َّ
ال�ص ُعمارة:  وقال  واِف؛ 

َّ
بال�ص اهلُل 

اأَدواِئها يف املوِت ال�صواُف اإْن كان كاذبًا، وقد اأ�صاف املاُل اإذا َهلَك، وُيقاُل: �صاَف الرجُل ي�صوُف، ومنه قيل: �صاَف 

ُل التاِء يف )تليد( واٌو َفاأُْبِدَلْت تاًء، كما قالوا: ُتكالن، وهو من  �صْ
من اجُلوِع. ويقاُل: ماٌل تاِلٌد وَتليٌد: ُوِلَد ِعْنَده، واأَ

اأَْتَلَد  اأبو عبيدة:  الَوْجِه؛ وتاهلِل، واأ�صله واهلِل؛ قال  الَوخامِة؛ وجُتاٌه، وهو من  ُتَخَمٌة، وهو من  َوَكْلُت؛ وكما قالوا: 

الرجُل اإذا اتََّخَذ ِتالداً من املاِل، وَتَلَد ُفالٌن باأر�ِص كذا اإذا اأقاَم، وَتَلَدت الإبل َتْتَلُد اإذا كانت هي التي تفعُل، والتِّالُد 

من املاِل: ما ُتْنِتُجه وتوِلُدُه على يديك«. واأَْعَدما: افتقرا؛ يدعو عليهما.

ة«. دَّ  �صِ
ْ
، اأي َنَزَلْت ِبهم

ْ
ِتِهم  وُقوَّ

ْ
ِهم َبُه مثاًل ِلِعزِّ َ ُف قوٍم، �رسَ

ْ
قال ابن م�صافر: »قوله: ُجر  )2(

ت 
ّ
ِت، وقال غُيه: كان اأهُل اجلاهلية يقولون: اإذا مات املي

ِّ
دى ُجثمان املَي قال ابن م�صافر: »قال ابن الأعرابي: ال�صَّ  )3(

ْفُن  : الدَّ
ُ

ْم�ص
َّ
ُتُه، والر ُته: اأي َقرَبْ

ْ
: القرب، يقال: َرَم�ص

ُ
ْم�ص

َّ
دى �صدى الهامِة. والر خرَجْت ِمْن قرِبِه هامٌة َتْزقو، فاأراَد بال�صَّ

ُه«.
َ

ُه وَدَفَنُه وَدَم�ص
َ

وافُن، يقال: َرَم�ص  هذا احلديث، اأي: اْدِفْنُه، والرام�صات: الرياح الدَّ
ْ

اأي�صًا، يقال: اْرِم�ص

 منه«.
ُ

مِل، وهو الياب�ص
َّ
ما؛ يعني: ينهاُل كما ينهاُل الَهياُم مَن الر

َّ
ما مبعًنى، وُيروى: َتهي قال ابن م�صافر: »تهّذما وتهدَّ  )4(

ِن 
ْ

وقال نا�صُخ مطوط )كتاٌب فيه �رسح ع�رس ق�صائد م�صهورة(: »متت ق�صيدُة حميٍد بِن ثوٍر الهاليل بحمد اهلل وُح�ص  

 رحمه اهلل، يف �صنِة 
ّ
 بن دروي�ص الِهيِتي

ّ
توفيِقِه، على يِد اأفقِر الورى اإليه عزَّ �صاأُنُه: ُعَمر بِن َرم�صان بن حممِد بن علي

: اأحُد �صعراء بغداد يف القرن الثالث ع�رس للهجرة، 
ّ
الثانية والثالثنَي بعَد املئتنِي والألِف«. وعمر بن رم�صان الِهيتي

1252 للهجرة؛ تاريخ العراق بني  اأو   1251 فا�صل واأديٌب كامٌل، تويف �صنة  اأنه عاِلٌ  ذكر املرحوم عبا�ص العزاوي 

احتاللني 31/7، وانظر اأي�صًا: جملة املجمع العلمي العربي، املجلد 8، اجلزء 7، �ص385.

ُتها اإىل هنا.
ْ
ر َع نابيٍة، فاأخَّ وردت الأبيات 186 - 191 يف الو�صيط يف موا�صِ  )5(

ِدُم: 
ْ
: �رِسَْن ميينًا. واملُر لني؛ وا�صمُ بئٍر يف نواحي املدينة؛ انظر معجم البلدان )ال�صقيقة(. واأَمْيَنَّ

َ
ال�صقيقة: الُفرجُة بنَي َجب  )6(

.
ُ
ُد واأيَن مُيِْطر َن اإىل برِقِه اأيَن يق�صِ

ْ
ْمَنُه: َنَظر ال�صحاب الدائم؛ و�صِ
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َحى بال�شُّ ــَن  ــِري ــْب يَ َرْمـــِل  ِمـــْن  ــَمــَلــْت  اْحــتَ اأَ�ْشُهَما)1)187. اإِذا  الــَقــْلــَب  ــَر  خــاَم ــمــاٌل  اْحــتَ ـــذاَك  َف

ــا  ــَه ـــاَرْقـــَن الــــُحــــُدوَج َهــــَوى لَ ـــا تـَــ�ـــشَ ـــمَّ اأَ�ْشَحَما)2)188. َولَ ــَوْجــَه  ال ــُرُك  ــْت يَ ــرٌّ  َح ْيِف  ال�شَّ ــَن  ِم

وفي الو�صيط )139(:

ــِب بَـــْعـــَد َمــا ــاِئ ــث ــَك ـــــِث ال ـــْذَن ِمــــْن َوْع ـــبَّ ـــنَ ــــــا)3)189. تَ ـــا ُكــــلُّ اآَدَم ـــهــــ ـــَرْعـــَن ِبــــاأَيْــــٍد اأُْدُم �ـــشَ

ــهــا ــالُ ــَم ـــــْت ِج ـــــْوَم َولَّ ـــْيـــراً يَ ـــَن �ـــشَ ـــاَزْع ـــنَ اأَْقـــــَدَمـــــا)4)190. تَ يـُــغـــالـَــُب  ـــاً ل  ـــزاع ِن ــُب  ــي ــشِ ــ� تَ

ــٍة ــَع ــْب ــشَ ـــد � ـــْع ـــِدمـــاً بَ ـــــَن مــــاًء ُمـــ�ـــشْ ْك ـــــَورَّ َما)5) 191. َف تََلوَّ اأَْن  ــى  ــل َع اإِبــــرامــــاً  ـــَن  ـــَرْم ـــاأبْ َف

وفي الم�صائل الع�صديات )175(:

ـــمـــاُء لَــْيــَلــَة اأَْدلـَـــَجــــْت ـــا اأَ�ـــشْ ـــاُء َم ـــم ـــشْ َواأَيْنََما)6)192. َواأَ� ــــــاأَيَّ  ِب ـــي  ـــحـــاِب َواأَ�ـــشْ  
َّ
اإِلـــــي

وفي تهذيب اللغة )12: 69(:

ــُمــه ــي ـــا يَـــكـــاُد َجــ�ــشِ ـــَلـــِخـــمٍّ م ـــى ُمـــ�ـــشْ ـــَل َما)7)193. َع الُم�َشمَّ ــَن  ــي ــَو�ــش ال ــِه  ــْي ــَف ــْط ــِع ِب يَــُمــدُّ 

القلب:   
َ
وخامر )يربين(.  البلدان  معجم  انظر  اأطراُفه؛  تدَرُك  ل  العرِب  بالد  رمٌل يف  ين:  وَيرْبِ َرَحَلْت.  احَتَمَلْت:   )1(

خالطُه، يريد: خامر القلَب ِباأَ�ْصُهٍم، فحذف الباء.

 .137 الو�صيط:  باحُلمرة«  امل�صبوغات  اأي  الثياب،  من  قاِت  املُ�رْسِ َنَها 
ْ

�ص
َ
اأَْلب اأي  احُلدوج:  »ت�صاَرْقَن  ال�صنقيطي:  قال   )2(

والأ�صحم: الأ�صود.

ُ. والأُْدُم: جمع الأُدمي، وهو اجِلْلد.  . والَوْعُث: املكاُن الذي تغيُب الأقداُم يف رماله، والطريق الَع�رسِ نْيَ ْذَن: َتَنحَّ
َّ
)3(  َتَنب

َن، من قولهم: �رَسََع يف الأمِر اإذا خا�َص فيه، و�رَسََعِت  والآَدُم من الإبل: الذي لوُنه اأبي�ُص ُم�رْسٌَب �َصواداً. و�رَسَْعَن: ُخ�صْ

مل؛ ول اأقف يف املعجمات على 
َّ
وابُّ يف املاِء اإذا دخلْت. والكثائب: كاأّنه جمع )كثيبة( موؤنث الكثيب من الر الدَّ

تاأنيث الكثيب. ول يتَّ�صح يل معنى ال�صطر الثاين.

ُع. والنَِّزاع: النُّزوُع اإىل الوطِن وال�صتياق اإليه. يُب: ُت�رْسِ )4(  َت�صِ

م:  ًة«. وَتَتلوَّ ؛ والذي يف الل�صان )�صدم(: »مياٌه �ُصْدٌم، واأَ�ْصَداٌم اإذا كانت متغيِّ دُم: اأي املَُتَغيِّ
ْ

ْكَن: اأَقْمَن. واملاُء املُ�ص َورَّ  )5(

: اأْحَكَمُه.
َ
ث وتنَتِظر. واأبرم الأمر تتمكَّ

يف الو�صيط: »اأاأ�صماُء...«. ويف الل�صان، والتاج: »... باأيَن واأينما«.  )6(

انظر  والتاأنيث؛  ة 
َّ
للعلمي َْف  ال�رسَّ ال�صتفهام، ومنعها  دٌة من 

َّ
جُمر بقعة،  اأو  بلدة  و)اأّي( و)اأيَن( و)اأينما( كناياٌت عن   

ْت اإيّل: �صارْت اإيّل لياًل، واأراَد اأنَّ خياَلها هو الذي اأْدَلَج اإليِه. امل�صائل الع�صديات: 175، والل�صان التاج )اأين(. واأَْدجَلَ

يم...« حتريف. يف العني 4/ 330 »... الَو�صِ  )7(

والَو�صني:  ال�صغار.  ُع  الَوَدْ موم، وهي 
ُّ

بال�ص املَُزيَُّن   : مُ مَّ َ
واملُ�ص �صاحبه.  وَج�صيمه:  الغ�صبان.  ال�صاكن   :

ُّ
َلِخم واملُ�صْ  

يَف الَو�صني من َعَظِم َجْوِزه« العني 4/ 330، َوَجْوُزُه: 
َ
الِبطان العري�ص. وقال اخلليُل: »معناه: ل يكاد يالقي بنَي َطر

ْدُره. �صَ
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وفي تهذيب اللغة )12: 319(:

َما)1)194. َعــَلــى ُكــــلِّ نــاِبــي الــَمــْحــِزَمــْيــِن تَــــَرى لَــُه الُم�َشمَّ الَو�شيَن  تـَـْغــتــاُل  �َشرا�شيَف 

وفي العين )2: 159(:

ــبـَـا ــُف الــ�ــشَّ ــِل ــتَ ــْخ ــِق ُم ــْل ــَخ ــهــا َعـــبَـــنُّ ال ــي ُمْقَرَما)2)195.  َوف ـــاَن  َك طالَما  ــاِري:  ــم ــُم ال ــوُل  ــُق يَ

وفي الو�صيط )145(:

ــٌة ــبَ ــي ــِب ــشَ ـــَك � ـــي ــو َوف ــبُ ــشْ ــ� ـــَك مـــا تَ ـــْدتُ ـــِه ُمتَيََّما)3)196. َع ــاً  ــبّ �ــشَ ــْيــِب  الــ�ــشَّ ــَد  ــْع بَ ـــَك  لَ َفــمــا 

• • •

(70(

:
)4(

في ال�صعر وال�صعراء )393(

ــا ــَه ــتُ ــْب ــشِ ــ� ـــمـــوُل َح ـــُح ـــِت ال ـــَل ـــا تَـــخـــايَ ـــمَّ لَ َمْكُموَما)5)1.  نـــاِعـــمـــاً  بـــاأَيْـــَلـــَة  ـــــــاً  َدْوم

ى، وهي 
ً
ى، قال حميد بن ثور: )البيت( اأي الذي له ثالث ُعر

ً
ُيتََّخَذ للَو�صني ُعر ْن 

اأَ قال الأزهري: »والّت�صميم:   )1(

ْطن، الواحد �رُسْ�ُصوف.
َ
�ُصُموُمه« تهذيب اللغة 12/ 319. وال�رسا�صيف: اأطراف اأ�صالع ال�صدر التي ُت�رْسِف على الب

يف مقايي�ص اللغة، والل�صان، والتاج: »اأَمنٌي...«.  )2(

م: الذي ُجِعَل 
َ
ُكِلّ �صيٍء. واملُْقر اأي�صًا: َحّد  �َصباٍة، وال�صباُة  با: الأعايل، جمُع  خمُ اجَل�صيم. وال�صَّ ال�صَّ : اجلمُل  والَعَبُّ  

ٌل.
ْ
ه َحب

َّ
مًا، وهو الفحُل الذي ما َم�ص

ْ
َقر

اقرتاُنها  ميتنُع  )ما(  ًة ب 
َّ
َمنفي وقعْت  اإذا  احلاليَة  اجلملَة  اأَنّ  على  النحويون  به  ي�صت�صهُد  البيت  ال�صنقيطي: »هذا  قال   )3(

َذٍة مْن هذه 
ْ
ُنب ْمِن  قائله؛ ولكْن وجْدناُه يف �صِ الآن على  قبَل  اأقْف  ة. ول 

ّ
ت�صبو( ُجملٌة حالي )ما  قوَلُه:  فاإَنّ  بالواو، 

الق�صيدِة، فاأثبتناُه كما وجدناه«. الو�صيط: 145.

ُب الأبيات )3 - 17( اإىل ليلى الأخيلية، وكان الأ�صمعي ين�صبها اإىل حميد؛ انظر التخريج.
َ

ُتْن�ص  )4(

يف العقد الفريد: »ملّا حتاَمَلت... باأثَلَة..«؛ ويف حلية املحا�رسة، واملن�صف يف نقد ال�صعر، واملُْزِهر: »ملّا حتاَمَلت...«.  )5(

الَنّخَل.   �صخٌم ي�صبه 
ٌ
وُم: �صجر الهوادج. والَدّ التي عليها  ْخرَتَْت. واحُلُمول: اجِلمال 

َ
الء وَتب

َ
اخُلي ت  َم�صَ وتخاَيَلت:   

واأْيَلُه: بلٌد باأر�ص فل�صطني على �صاحل البحر الأحمر عند مدينة العقبة، وكانت العقبة ت�صمى عقبة اأَْيَلة، واأيلة اأي�صًا: 

الِكمام، وهو غطاٌء  )اأيلة(، واملكموم: الذي عليه  البلدان  انظر معجم  جبٌل بني مكة واملدينة عند جبل  ُر�صوى؛ 

. ٍد اأو مر�ٍص اأو َطْيٍ
ْ
َة َبر

َ
ْمِه َخ�ْصي ُع على ِعْذِق الّنخلِة اإىل حني �رسَ ُيو�صَ

واأْثلُة: مو�صٌع قرب املدينِة املنورِة؛ معجم البلدان )اأثلة(.  

الفريد  والعقد   ،393 وال�صعراء:  ال�صعر  انظر  ؛ 
ُّ
ُيَكم ل  وَم  الَدّ لأن  مكموٌم،  باأنه  وَم  الَدّ و�صُفه  حميد  على  واأُِخَذ   

الفريد  والدر   65 القزاز:  و�رسائر   7/2 املحا�رسة  وحلية   37 ال�صعر:  نقد  يف  واملن�صف   ،13 والو�صاطة:   ،364/5
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رق�صطي )1: 170(:
َّ

وفي كتاب الأفعال  لل�ص

ـــعـــاً ُمـــَدفَّ ـــــــرَّ  اأََغ اأَبْــــيـَـــ�ــــصَ ل  ـــــْوُت  ـــــَدَع َف َم�ْشوؤُوَما)1)2.  ــاً  ــش ــ� ــجِّ ــَف ــتَ ُم َول  َهـــِدنـــاً 

:
)2(

وفي اأمالي القالي )1: 248(

ــــُه ي راأ�ــــشَ ــــِدُم الــــُمــــَلــــوِّ ــــا الــــ�ــــشَّ ــــه ـــا اأَيُّ ي بَريما)3)3.  الــِحــجــاِز  ـــِل  ــــ اأَه ـــن  ِم ِلـــيَـــُقـــوَد 

ــِع َوُدونـَــــــُه ــي ــل ــَخ ــــَن ال ــــُد َعــــْمــــَرو بْ ــــري اأَتُ ـــــا)4)4.  ـــــْروؤُوَم َم لَـــَوَجـــْدتَـــُه  اإِذاً  ـــٌب،  ـــْع َك

ـــٍر ـــاِم ع فــــي  َوَرْهــــــَطــــــُه  الـــخـــلـــيـــَع  اإنَّ  َوَحزِيَما)5)5.  ـــوؤاً  ـــوؤُْج ُج ــَص  ــ� ــِب اأُلْ ــِب  ــْل ــَق ــال َك

هم اأّن ذلك َغَلٌط.... ولي�ص ذلك عندي، بل ينبغي اأن ُيْحَمَل  157/1، واعتذر ابُن ع�صفوٍر حلميٍد فقال: »ظَنّ بع�صُ
ِهِه بِه « �رسائر ال�صعر: 248.

ْ
ب ى الَنّْخَل دومًا ل�صِ على اأنه �َصَمّ

ّد،  كوِب، �صِ
ُّ
ُع اأي�صًا: البعي املَُذلّل للر : الذي يف جبهته بيا�ٌص. واملَُدّفع: البعي الكرمي الذي ل ُيْحَمل عليه؛ واملَُدَفّ

ّ
الأغر  )1(

 :
ُ

�ص رَتِْخي. واملَُتَفِجّ ْ
كوب. والَهِدن: املُ�ص

ُّ
واأراد املعنى الأول، فلّما نفاه اأ�صبح املعنى: فدعوت بعياً اأبي�َص مذَلّاًل للر

. املتكرِبّ

ل ترد الأبيات 6 - 9  و14 - 15 يف اأمايل القايل، واإنا اأ�صفُتها برتتيبها عن حما�صِة اخلالديني 43/1.  )2(

يف املخ�ص�ص: ».. لي�صوق..«.  )3(

دم اأي�صًا: الَلِّهُج 
ّ

دم اأي�صًا: الفحُل العظيم الهائج، وال�ص
َّ

ادُم: النادُم......، وال�ص
َّ

ِدُم وال�ص
َّ

وقال املرزوقي �صارحًا: »ال�ص  

ي راأ�َصُه: يجوز اأن يكون مثَل قول الآخر: بال�صيء......، والبيت يحتمُل الوجوَه الثالثَة فيه. واملَُلِوّ

ـــُه ـــصَ ـــُت َعــــْمــــراً غـــــــاِرزاً راأ� ـــْئ
ّ
ـــِب ــــــُه  ُن ــــــَواَل ـــٍة ُيــــوِعــــُد اأَْخ ـــَن ـــصِ فـــي �

 ِ ي راأ�َصه؛ وَتْلِويُة الراأ�ِص كما تكون ِمَن الِفْكِر والَتَّحُيّ فقد تكون من الِكرْبِ والَتَّجرُبّ ، فهو ُيَلِوّ ُ واملراد: كاأنه َمَلَكُه الَتَّحُيّ  

ِبي�ٍص و�ُصوٍد......  ُقوًى  ُيْفَتُل من  ٌط 
ْ
َخي الرَبمي  فاأ�صُل  برميًا؛  اأهل احلجاز  ليقوَد من   ...... ِ باملُْحَت�رسِ وقّلِة الحتفال 

 .1607 احلما�صة:  ديوان  �رسح  األوان«  ِعّدة  من  املرُبُم  اخليُط  وهو  كالرَبمِي،  اأدنياء  متفاوتون  جي�ٌص  هنا  به  واملُراُد 

بي، انظر الالآيل 561/1. ٌه اإىل عبد اهلل بن الُزّ واخِلطاب يف الأبيات موَجّ

وُم..«.
ُ
يف املقا�صد النحوية: »اأََتر  )4(

واخلليع: اأحد اخُلَلعاء، وهم بنو ربيعة بِن ُعَقيل بن كعِب بن ربيعَة بِن عامِر بن �صع�صعة، �ُصّموا بذلك لأّنهم ل يِدينوا   

يف اجلاهلية لأحد؛ انظر جمهرة الن�صب 28/2.

ِف بِن عبِد اهلِل بِن الأعلِم بِن عمِرو بِن ربيعَة بِن عقيل، وكان مروان 
ّ
واأراد بعمرو بن اخلليع َعْمرو بَن َهّماِم بِن ُمَطِر  

اإذا  ولَدها  الناقُة  َرِئَمِت  قوِلهم:  من  وؤُوم: 
ْ
واملَر  .28/2 الن�صب  انظر جمهرة  عامر؛  بني  �صدقات  وَلّه  احلكم  ابُن 

و بَن اخلليع، 
َ
ُد مبا هممَت بِه من جمِع اجُلموع احلجازية عمر ْتُه وَعَطَفْت عليه. وقال املرزوقي �صارحًا: »اأتق�صِ

َّ
اأحب

وحوَله بنو كعب، اإذاً لوجدَتُه معطوفًا عليِه حمرو�صًا منك ومن َلِفيفَك« �رسح ديوان احلما�صة: 1608.

وا ُجوؤُْجوؤاً...«.
ُ

�ص
ْ
يف خلق الإن�صان لالأ�صمعي، وُفرحة الأديب: ».. من عامر..« ويف الع�رسات يف اللغة: »َلي  )5(

 عليه احلزام. وقال املرزوقي: » اأََما َعِلْمَت اأّن اخلليَع وع�صيَته 
ُّ
در. واحَلزمي: و�صط ال�صدر، وما ُي�صم واجُلوؤُْجوؤ: ال�صَّ  

دُر واحلزمُي، وحماُه احل�صا واجَلوف... واملعنى: اإّن مكاَنُه من  من بني عامر مبكاِن القلِب من النف�ِص، قد التّف به ال�صَّ

وٌن« �رسح ديوان احلما�صة: 1608. فاع دوَنه عزيٌز َم�صُ  مكنٌي، وحمَلُّه من جانِب املَْنِع منه والِدّ
ّ
احلي
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ــــْم ــــُه اإنَّ َربــــيــــَعــــَة  اإِلـــــــى  ــــِرَعــــنَّ  تـُـــ�ــــشْ ل  َعظيَما)1)6.  لـــلـــَعـــُدوِّ  ــــواداً  �ــــشَ َجـــَمـــُعـــوا 

ــــاٍع واحـــــٍد ــــم َق ِمـــــن ِج ـــــرَّ ـــــَف ـــبـــاً تَ ـــْع �ـــشَ ميَما)2)7.  َو�شَ ــاً  ــع ــاب ت ــــّداً  ــــَع َم ــــْت  ــــَدلَ َع

ـــْو َوِطـــْئـــَت ِبــالَدهـــــْم ـــَك، لَ ـــَذْرِع ــْد ِب ــ�ــشِ ــاْق َف ُقروَما)3)8.  الـــِحـــقـــاُق  ـــَك  ـــاَرتُ ـــك بَ لَقـــــْت 

ٍف ـــــِن ُمــــَطــــرِّ ـــُب اب ـــاِئ ـــَك كـــت ـــْت ـــبَ ـــاَق ـــع َوتَ نُجوَما)4)9.  ــاِر  ــهـــ ــنَّ ال ـــِح  َو�ـــشَ ــي  ف َفــــاأََرتْــــَك 

ٍف ــــرِّ ــــَط ُم اآَل  ـــــَر  ْه ـــــدَّ ال ــــــُزَونَّ  ــــــْغ تَ َل  َمْظُلوَما)5)10.  وَل  ــــــــداً  اأَب ـــاً  ـــم ظـــاِل ل 

ربيعة: يعني بني ربيعة بن عامر بن �صع�صعة، واخُللعاء منهم؛ انظر جمهرة الن�صب 28/2 وجمهرة اأن�صاب العرب:   )1(

واد: العدد الكثي.
َّ

290. وال�ص
 العرب؛ انظر جمهرة 

ُ
اجِلماُع واجَلْمع: مبعًنى واحد. وَمَعّد: هو ابن عدنان، واأراَد قبائَل َمَعّد بن عدنان، وهم �صطر  )2(

جل ال�صميم: الذي هو من خاِل�ِص قوِمِه.
َّ
اأن�صاب العرب: 9. والر

ْت...«.
َ
َك لو َحَلْلت... َلِقي َت...«؛ ويف الالآيل: »َهِبَلْتك اأُمّ

ْ
يف احلما�صة الب�رسية: »اأَْق�رسِ فاإّنَك لو َطَلب  )3(

ْد ِبَذْرعك: ل تتجاوز احَلَدّ يف اأمرَك. والبكارُة: الناقة التي َوَلَدْت بطنًا واحداً. واحِلقاق: جمع احِلّقة، وهي  واْق�صِ  

ٍف 
ّ
ُمَطِر اأّن جي�صَك كاحِلقاِق، واآل  م، وهو الفحل الكرمي، يعني 

ْ
الَقر اأربَع �صنني. والُقروم: جمع  َبَلَغْت  الناقة التي 

 كالقروم.
ْ
وُحماتُهم

ْت...«.
َ
َك لو َحَلْلت... َلِقي َت...«؛ ويف الالآيل: »َهِبَلْتك اأُمّ

ْ
يف احلما�صة الب�رسية: »اأَْق�رسِ فاإّنَك لو َطَلب  )4(

ْد ِبَذْرعك: ل تتجاوز احَلَدّ يف اأمرَك. والبكارُة: الناقة التي َوَلَدْت بطنًا واحداً. واحِلقاق: جمع احِلّقة، وهي  واْق�صِ  

ٍف 
ّ
ُمَطِر اأّن جي�صَك كاحِلقاِق، واآل  م، وهو الفحل الكرمي، يعني 

ْ
الَقر اأربَع �صنني. والُقروم: جمع  َبَلَغْت  الناقة التي 

 كالقروم.
ْ
وُحماتُهم

َدْتَك كتائٌب من عامٍر، واأَرْتَك...«. )9( يف الالآيل: »َلَتَعَمّ

َدْتَك،  »َتَغَمّ البكري:  وقال  ه.  النهار: بيا�صُ ُح  َوَو�صَ بع�ٍص.  بَعِقِب  بع�صهم  وجاء  تعاَوُروُه،   :
َ
الأمر القوُم  وتعاَقَب   

َدْتَك« الالآيل: 561. ِباْلَغني معجمًة: اأي اْحَتَمَلْتَك؛ وَمْن رواه ِباْلَعني ُمْهَمَلًة اأراد: َق�صَ

ورة. و»كتائٌب« يف رواية الالآيل م�رسوٌف لل�رسَّ  

الذهب،  عني  وحت�صيل  الآداب،  وزهر  الأديب،  وُفرحة  املرت�صى،  واأمايل  املحا�رسة،  وحلية  �صيبويه،  كتاب  يف   )5(

ه يف املقا�صد النحوية على 
ّ
َبّن«، ونب

َ
وجمموعة املعاين، والأمايل ال�صجرية، واملقا�صد النحوية، وهمع الهوامع: »ل َتْقر

ق«. ويف كتاب �صيبويه، وحلية املحا�رسة، وفرحة الأديب، 
ّ
ِر رواية: »ل َتْغُزَوّن«. ويف حلية املحا�رسة »... اأَل حُمَ

وزهر الآداب، وحت�صيل عني الذهب، والأمايل ال�صجرية، واملقا�صد النحوية، وهمع الهوامع: »... اإْن ظاملًا... واإن 

مظلومًا«؛ ويف زهر الآداب: »اإن ظاملًا يومًا..«؛ ويف الأمايل ال�صجرية: »اإْن ظاملًا فيِهم...«.

وقال البكري: »قوُله: ل ظاملًا اأبداً ول مظلومًا، هذه روايٌة حُمالٌة، واإنا الرواية ال�صحيحة التي بها ي�صّح معنى البيت:   

ل ظاملًا فيهم ول مظلومًا، لأنه قد يكون ظاملًا لغيهم اأو مظلومًا من غيهم، في�صتجي بهم لرِدّ ُظالمِتِه، اأو ل�صتدفاِع 

 على 
ْ
َبُهم

َ
مكروِه عقوبِتِه، ول بد لهم من اإجارته؛ وعلى رواية اأبي علي -رحمه اهلل- قد نهى كَلّ ظاٍل ومظلوٍم اأْن َيْقر

ِمّ اأدنى منه اإىل املدح؛ وهذه الرواية -على اختالل معناها- فيها ح�صٌو من اللفظ ل فائدَة له وهو  العموم، وهذا اإىل الَذّ

، ُيغني عن اإعادة )اأبداً(« التنبيه على اأوهام اأبي علي: 78. وقال 
َ
م من قوله: ل تقربن الدهر قوله: اأبداً، لأن ما تقَدّ

 ظاملًا فاإنَك ل ت�صتطيعهم، ول مظلومًا فيهم 
ْ
َبَنُّهم َ

الأعلم ال�صنتمري �صارحًا رواية: )اإن ظاملًا اأبداً واإن مظلومًا(: »ل تقر
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ــْم ــِه ــوِت ــي ــــَط بُ ـــِل َو�ــــشْ ـــَخـــْي ــــــاُط ال ـــــوٌم ِرب َق نُُجوَما)1)11.  تُــــخــــاُل  زرٌق  ــــٌة  ــــنَّ ــــشِ واأَ�

ـــُه ـــالُ ـــَخ ــــُه الــَقــمــيــ�ــصُ تَ ٍق َعــــْن َوُمــــــَخــــــرَّ �َشِقيَما)2)12.  ــاِء  ــي ــَح ال مــَن  ــوِت  ــيُ ــبُ ال ــَط  َو�ــشْ

ـــــُه ـــــتَ راأَيْ ـــــواُء  ـــــلِّ ال ــــــــَع  ُرِف اإِذا  َحــــتَّــــى  َزعيَما)3)13.  الَخمي�ِص  َعــَلــى  الــلِّــواِء  ــَت  ــْح تَ

ــاً ــع ــاِن م ـــْم  ـــُه ـــْن ِم َوَجـــــــْدَت  ـــاُء  ـــ�ـــشَ تُ َواإذا  ُمقيَما)4)14.  ـــُدوِّ  ـــَع ال ــِط  ــَخ ــشَ � ــى  ــَل َع ــاً،  ــج ــِل َف

ـــَلـــُه ِمـــْث ـــُم  ـــكِّ ـــَح يُ ــــاً  ــــَدث َح ـــئـــاً  نـــا�ـــشِ اأَْو  التَّْحكيَما)5)15.  تَـــــواَرَث  جـــاِل  ـــرَّ ال ــُع  ــْل �ــشُ

ـــْم ُه ـــزَّ َل ِع ــــوِّ ــــَح ــــــاأَْن تُ ــَع ب ــي ــط ــتَ ــشْ ــ� لـَــــْن تَ يَ�ُشوَما)6)16.  ــاِب  ــ�ــش ــِه ال َذا  َل  ـــوِّ ـــَح تُ ــى  ــتَّ َح

ٍف وهو ال�صحيح« حت�صيل عني الذهب 
ّ
لالنت�صار منهم فاإنك تعجز عن مقاومتهم لعّزتهم وقّوتهم. وُيروى: اإَِلّ ُمَطِر

132/1. والإِّل: العهد واجلار، والقرابة، والعداوة، ويحتمل البيت هذه املعاين كَلّها.
ال�رسطية،  )اإن(  بعَد  وا�صِمها  )كان(  النحويني على جواِز حذِف  عند  �صاهٌد  واإن مظلوما«  فيهم  »اإن ظاملًا  ورواية   

اإن كنَت مظلومًا واإن كنَت ظاملًا، انظر كتاب �صيبويه 261/1، وحت�صيل عني الذهب 132/1، والأمايل  والتقدير: 

ال�صجرية 347/2، واملقا�صد النحوية 47/2، وهمع الهوامع 121/1.

يف عيار ال�صعر، ومقايي�ص اللغة، وزهر الآداب، وجمموعة املعاين، ومعجم البلدان: »... ُيَخْلَن جُنومًا«.  )1(

ولهم 
ُ
 من اخليِل فما فوقها، واملكان الذي ُترَبُط به اخليُل. قال املرزوقي �صارحًا: »وَمرِبُط ُخي

ُ
ورباط اخليل: اخَلْم�ص  

هم، فال ترى اإل 
َ

ْنعتها اإل اأنف�ص �صوَن على ُظهورها، ول ياأمتنون عليها يف �صيا�صتها و�صَ
َّ
رونها ويتفر ِمّ َو�ْصَط ُبيوِتهم، ُي�صَ

ِلُحها...« �رسح ديوان احلما�صة: 1609. ُب اآَلَتُه للحرب وُي�صْ من ُيَهِذّ

بنَي   ...« النحوية:  واملقا�صد  املرت�صى  واأمايل  املف�صليات،  ديوان  ويف  حتريف.  ٍر...«  »وُمَقَدّ الأخبار:  عيون  يف   )2(

يوِت...«.
ُ
الب

ٍق، 
َّ
ر ٍق عنه القمي�ص، هكذا رواُه اأبو علي -رحمه اهلل- باخَلْف�ِص على معنى: وُرّب ُمَ

َّ
ر وقال البكري: »وقوله: وُمَ  

عنه  ٌق 
ّ
ومر هو:  واإنا  كذلك،  ولي�ص  قبَله؛  ما  منقطٌع  ُم�صتاأَنٌف  والكالُم  جمهوٍل،  رجٍل  عن  كنايٌة  هذا  على  فهو 

َم الذكِر، األ ترى قوَلُه: قوٌم رباُط اخليِل َو�ْصط بيوتهم،  َقًا على ما قبَله، ويعني به اخلليَع املمدوَح املتقِدّ
ْ

القمي�ص، َن�ص

البيوِت، هي لهذا الكائن  َو�ْصَط  البيوت، فاخليُل والأ�صنُة  َو�ْصَط  القمي�ص تخاُلُه  ٌق عنه 
ّ
وكذا، وكذا، ثم قال: ومر

ِد 
ّ
 ِبَجي

ُ
ِق القمي�ص قولن: اأحدهما اأّن ذلك اإ�صارٌة اإىل َجْذِب الُعَفاِة َلُه، والثاين اأّنه ُيوؤِْثر

ْ
فِتِه ِبَخر َو�ْصَط البيوت. ويف �صِ

ثيابه فيك�صوها ويكتفي مبعاِوِزها« التنبيه على اأوهام اأبي علي: 79.

املقا�صد  الِلّواُء...«. ونبه يف  َز 
َ
َبر النحوية: »..  املرت�صى، واملقا�صد  الكبي، واأمايل  املف�صليات، واملعاين  يف ديوان   )3(

اللواء...«. ويف حلية املحا�رسة، وزهر  َتُه يوَم 
ْ
َلِقي ليات: »...  الِلّواء«. ويف ديوان املف�صَّ النحوية على رواية »ُرِفَع 

الآداب: »... يوَم الِهياِج...«.

 َخمي�صًا لأّنُه خم�صُة اأق�صام: مقّدمة، وميمنة، ومي�رسة، وقلب، وموؤخرة. والهياج: القتال.
َ

واخلمي�ص: اجلي�ص، �ُصّمي  

.
َ
الَفِلُج: املنت�رس الظافر، من قولهم: َفَلَج الرُجُل على خ�صمِه اإذا انت�رس عليه وَظِفر  )4(

َغِر. النا�صُئ: الغالُم الذي جاوَز حَدّ ال�صِّ  )5(

َعْمرو- اأبو  »رواُه  قال:  الذي  البكري  اإَلّ  ُرواِتِه  و�صائر  القايل  رواه  هكذا  اله�صاب:  وذو  اأزاله.  ال�صيَء:  ل  حَوّ  )6( 

بذي  ُف 
َ
ُيعر ال�صاِم  من  نخلَة  اأر�ِص  يف  منيٌف  جبٌل  ي�صوَم  لأَنّ  حيح،  ال�صَّ وهو  باِب،  ال�صَّ ذا  وغُيُه:   - اهلل  رحمه 

Homaid_Bin_Book.indb   390 7/11/10   2:37 PM



391

هـــــــِذِه ِمـــــْن  َفــــَدْعــــُهــــُم  ـــوَك  ـــُم ـــالَ �ـــش اإِْن  نَعيَما!)1)17.  ــاِد  ــّرق ــال ب ـــَك  لَ ــى  ــَف َك ــــــْد،  َواْرُق

• • •

(71(

في كتاب الجيم )3: 20(:

ــــٍد ــــْج ـــــَد نَ ـــــْع لـْـــــنــــــا ِكـــــنـــــانـَــــَة بَ َوبـُـــــدِّ والُهياَما)2)1.  ـــَة  ـــاَم ـــه ِت ـــى  ـــمَّ ُح ـــى  ـــًم َغ

• • •

(72(

في معجم الأدباء )11: 11(:

ــــى ــــتَ ـــــــــْل بــــالــــَف ـــــــــَوكَّ ــــــــــْم يُ ــــــــــْو لَ لَ ــــــْم)3)1.  ــــــَع ــــــنِّ وال ـــــالَمـــــُة  الـــــ�ـــــشَّ اإِلَّ 

ــــــــَكــــــــا ــــــــــاُه لأَْو�ــــــــشَ ــــــــــاَوب ــــــــــنَ َوتَ الهـَرْم)4)2.  ـــــــى  ل اإِ ـــاُه  ـــم ـــِل ـــشْ ـــ� يُ اأَْن 

• • •

(73(

:
)5(

في التعليقات والنوادر )2: 219(

ٍل ذو ه�صاب« التنبيه على اأوهام اأبي علي: 80، وقال 
َ
اأّن ال�صباب ل يكاُد يفارُقه؛ واإّل فُكُلّ َجب ال�صباب، وذلك 

ِقد... ل يكاد 
ْ
وم:... جبٌل يف بالد ُهَذْيل...... وقيل: ي�صوم جبٌل قرَب مكة، يت�صل به جبٌل يقاُل له ِقر

ُ
ياقوت: »َي�ص

اأحُد يرتقيهما اإل بعد جهد« معجم البلدان )ي�صوم(.

والباُء يف قوله: »باأْن حتّول..« زائدة؛ لأَنّ الفعل )ت�صتطيع( يتعّدى بنف�صه.  

قوله: فدْعُهم من هذه؛ اأي دعهم من َغْزوك اإياهم.  )1(

 11 العرب:  اأن�صاب  وانظر جمهرة  مدركة؛  بن  بن خزمية  كنانُة  اأبوها  قبيلة  كنانة، وهي  اأر�ص  يعني  كنانة،  قوله:   )2(

)البيت(«  الهاليل:  ثور  بن  منهم، وقال حميد  �َصِفَلًة  النا�ص:  َغًمى من  »راأيت  ال�صيباين:  اأبو عمرو  وقال   .465 و 

 بِه الفر�ُص 
َ

ي اجليم 20/3، ول يرد هذا املعنى يف الل�صان والقامو�ص، والذي فيهما: الَغَمى هو �صقف البيت، وما ُغِطّ

ليعرَق. والُهيام: داٌء كاجلنون ياأُخُذ الإبل يف روؤو�صها.

ل بالأمر: �ُصِلَّمُه وُجِعَل وكياًل عليه. ُوِكّ  )3(

ٍة.
َّ
ًة بعَد مر

ّ
َتَناوَباُه: اأََتياُه مر  )4(

 بن ليث، اأحَد بني جح�ص بن كعب بن ُعمية 
َ
)5(  قال الَهَجرّي: »واأن�صدين الُعَمري حلميد اجلّمال الهاليل، ميدح ُعَمر
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ــْم ــُك ــــــدى لَ ـــــِذي اأَْه ـــيَّ عــلــى الّ ـــِن ــــوا بَ ــــنُ اأَثْ ِبُديوِن)1)1.  ـــُكـــم  ـــْع ـــْرِج يُ ــــــْم  َولَ ُجـــــــُزراً 

ــى الّــــــِذي اأَْعــــَطــــاُكــــُم ــل ـــــنُـــــوا بَـــِنـــيَّ ع اأَثْ الُعْرُجوِن)2)2.  ــــِة  ــــُرمَّ ِب ــــِريِّ  ــــَق ال ــــــْوَم  يَ

ـــهـــا نَّ ـــاأَ ـــنـــاِم َك ـــَة الـــ�ـــشَّ ـــِرَف ـــشْ ـــ� َحــــْمــــراَء ُم َمْظعوِن)3)3.  ـــــْوَدٍج  ـــــَه ِب يُـــقـــاُد  َجـــَمـــٌل 

ــا ــهـــ ــِل ــْث ـــي ِم ــا ف ـــ ــه ــَل ــْث ــــا كـــــاَن يُـــْعـــِطـــي ِم َم َمْجنُوُن)4)4.  اأَْو  الـــِخـــيـــِم  َكــــِريــــُم  اإِلَّ 

ــُه ــنُ ــي ــم ـــــِريِّ يَ ـــــَق ـــــــْوَم ال ـــهـــا يَ ــــــــاَدْت ِب َج يَميُن)5)5.  ــــداَة  ــــَغ ال ـــَر  ـــَم ُع ــــــَدْي  يَ ــا  ــت ــل ِك

• • •

(74(

:
)6(

في اأمالي القالي )1: 169(

ــٍر ــهَّ ــشَ ــ� ـــــــرَّ ُم ــــْرُت اإِلــــــى اأََغ ــــَظ ــــْد نَ ــــَق َولَ ُعونَا)7)1.  ــِة  ــَل ــي ــم ــَخ ــال ب ـــَن  ـــشَّ ـــَو� تَ ِبـــْكـــٍر 

ابن ُخفاف ـ والإ�صافة اإىل )ُعمية( هذا: ُعَمرّي ـ: )الأبيات(« التعليقات والنوادر 219/2. وُتن�صب الأبيات اإىل 

غي حميد، انظر تخريج الأبيات.

ِجعكم بديون؛ اأي: اأّنُه وّفاها عنهم، اأو اأعطاهم ما ُيَوُفّونها به.
ْ
اجُلُزر: جمع اجَلُزور، وهي البعي. وقوله: ول ُير  )1(

)قرّي  البلدان  معجم  انظر  الرو�صة؛  اإىل  املاء  الطريق، وجمرى  �َصَنُ  اللغة:  والقرُيّ يف  موا�صع؛  لعدة  ا�صٌم  القرّي:   )2(

 
َ
التمر َيحِمل  الذي  العذق  اأ�صُل  اأي�صًا:  والعرجون  الِعَنِب؛  من  كالُعنقوِد  وهو  النخل،  ِعْذُق  والُعرجون:  اخليل(. 

ُل ُيَقَلُّد به البعي.
ْ
ِة(: احَلب َمّ ُّ

ِته، اأي: اأعطاه اإياه كَلّه؛ واأ�صل )الر َمّ ُ
و�صماريَخه. ويقال: اأعطاه ال�صيَء ِبر

يف الوح�صيات: ».. تامكة ال�صنام.. َجَمٌل بهودِج اأهله مظعوُن«.  )3(

َك ال�صنام: طال وارتفع واْكَتَنَز. فة ال�صنام، وتامكة ال�صنام: عظيمُته؛ ومَتِ وُم�رْسِ  

يف الوح�صيات: »تاهلِل اأعطى ِمْثَلها يف مثِله...«.  )4(

من  مفهوم  لأنه  الكالم  مذكور يف  غي  اإىل  ال�صمي  واأعاد  وقحطًا،  �صّدًة  ال�صنة  تلَك  مثل  اأي يف  مثِلها،  قوله: يف   

ة. ورواية: يف مثِله، اأي: يف مثل ذلك العام. ويف هذا البيت والذي يليه اإقواٌء.
َّ
جي

َّ
: الطبيعية وال�ص ال�صياق. واخِليمُ

يف الوح�صيات: »... عند الوداع مييُنه...«.  )5(

من والرَبَكة.
ُ
ِه؛ واليمنُي من الي ِن �صنيِعِه وَخْيِ

ْ
 الغداة مينُي، كنايٌة عن ُح�ص

َ
وقوُله: ِكْلتا يدْي ُعَمر  

ل يرد البيت 3 يف اأمايل القايل، واإنا اأ�صفُته برتتيبه عن الالآيل: 428.  )6(

ن باخلميلة ِعيَنا« كنز احلفاظ: 632. هم: تو�َصّ يف املخ�ص�ص: »... يف اخلميلة..«. وقال التربيزي: »ورواه بع�صُ  )7(

َن طرقها لياًل عند الَو�َصِن،  : ل مُيطر قبَل ذلك. وتو�َصّ
ٌ
( �صحابًا فيه برق، اأو هو اأبي�ص. وِبكر

ّ
وقال القايل: »يعني ب )اأغر  

جَل، اأي اأتيُته وهو و�صنان. واخلميلة: رملة كثيُة ال�صجِر. 
َّ
نُت الر اأي وقت اختالط النعا�ِص بعيون النا�ص؛ ُيقال: تو�َصّ

ًة؛ وهذا َمَثٌل، واأ�صُله يف الن�صاء؛ قال الك�صائي: الَعواُن: التي 
ّ
 مر

ُ
وُعون: جمُع عواٍن، وهي الأر�ص التي اأ�صابها املطر

: امل�صهور الذي َمْن راآُه 
ُ
ر َهّ قد كان لها زوج، ومنه قيل: حرٌب َعوان« اأمايل القايل 169/1، وقال التربيزي: »املُ�صَ
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ـــ�ـــصٍ ـــَفـــجِّ ـــتَ ـــهـــا ُم ـــمـــاِت ـــِن ـــٍم �ـــشَ ـــنِّ ـــشَ ـــ� ـــتَ ُم َوُعيونَا)1)2.  ـــُفـــ�ـــشـــاً  اأَنْ يَـــْمـــالأُ  ـــْدِر  ـــَه ـــال ب

ـــا ـــنَ ـــفُّ ـــُل يَ ـــــــــاَت  ـــــُه َوب ـــــبُ ـــــراِق نُ ِبـــْتـــنـــا  ُعْثنُونا)2)3.   ـــاً  م ـــدِّ ـــَق ُم ـــنَـــاِم  الـــ�ـــشَّ ـــَد  ـــِم َع

ــٍة ــَع ــْب ــشَ ـــاُف لَـــــُه ِلـــ�ـــشـــاِبـــِع � ـــج ـــِع لَـــِقـــَح ال َفَروينَا)3)4.  ـــوؤٍ  ـــلُّ ـــَح تَ ـــَد  ـــْع بَ ــــَن  ــــِربْ َو�ــــشَ

• • •

(75(

في معجم ما ا�صتعجم )َبرام(:

ــــــراٍم ــــْي بَ ــــَف ــــنَ ــــــْن َك َوبــــــــالأَْجــــــــراِع ِم اليَمينَا)4)1.  ــــُفــــَك  تـُـــَكــــلِّ ل  ِدمـــــــــاٌء 

وفي كتاب الجيم )3: 55(:

َعــــمٍّ ـــــــِن  لبْ ـــاً  ـــن ـــْغ �ـــشِ ــــَت  ــــشْ ــــاَر� م اإِذا  الَفنينَا)5)2.  ــــــِط  الإِبْ فــي  الــبَــْكــِر  ـــصَ  ـــرا� ِم

 التي يف هذه 
َ
 اأتى البقر

َ
ناء، وهي البقرُة الوح�صية؛ يريد اأن هذا ال�صحاب الِبْكر

ْ
ََّل اأَنّه ماطر... والِعنُي: جمع َعي

تخي

ها لياًل، ويجوز اأن يعني بالُعون جمَع عاَنٍة، وهي القطعة من َحِمي الوح�ص؛ ومثله من اجلموع: َقارة 
َ
اخلميلة فَمَطر

وُقور، و�صاَحة و�ُصوح؛ يريد اأن ال�صحاب َمَطر احَلمَي التي يف هذه اخلميلة« كنز احلفاظ: 632.

نام، يريد اأّن 
َّ

ِنماُت: العظاُم ال�ص
َّ

ّنم اأ�صنمة الإبل، اأْي يعلوها. وال�ص
َ

َهُه بالبعي الذي َيَت�ص
َّ
ِنّم، �َصب َ

قال القايل: »قوُله: ُمَت�ص  )1(

. بالهدر: يعني َرْعَده. وقوله: ميالأُ  هذا ال�صحاب كاأّنه َيَت�صّنم التالل والآكام، اأْي يعلوها؛ وهو َمَثٌل. وُمَتَفّج�ص: متكرِبّ

ده يف  اأَنف�صًا، تعّجبًا منه؛ وقال بع�صهم: ِلَهوِلها« اأمايل القايل 169/1. والهدر يف الأ�صل هو �صوُت البعي الذي يرِدّ

ِته، فا�صتعاره لرعِد ال�صحاب.
َ
َحْنَجر

َل بالغيث بالبعي الَعِمد، وقال  ه ال�صحاَب املحَمّ
َّ
الَعِمُد: البعي الذي َكرُثَ �صحمُ �صناِمِه وُحِمَل عليه فانك�رس �صناُمه؛ �صب  )2(

َخ، فَجَعل الغيَث َكِرِمّ تلَك الِعْمَدة« الالآيل 428،  البكرّي: »والَعِمُد: الذي َيَع�ُصّ احِلْمُل غاِرَبُه و�َصناَمه حَتّى َيْنَف�صِ

خ: ينك�رس. وِرُمّ الِعْمَدة: ما َتَفَتَّت منها. وغارُب اجَلَمِل: ما بني ُعُنِقه و�صناِمه. وينف�صِ

ِلٍّئ...« ثم قال ابن �صيده: »هكذا اأن�صده ثعلب،  يف زهر الأكم: »... خلام�ص خم�صٍة...«. ويف املحكم: »بعَد حَتَ  )3(

وال�صواب: بعد حتُلّوؤ«.

ُلّوؤ: بعد منٍع من املاء« اأمايل  ون التي ل متطر، وهو َمَثٌل. بعَد حَتَ ها. والعجاف: الأََر�صُ
ُ
َت ُع�ْصب

َ
وقال القايل: »َلِقَحْت: َنب  

وا الأر�َص املُْجِدبَة ِعجافًا؛ قال ال�صاعر ي�صف �صحابًا: )البيت(......  169/1. وقال ابن �صيده: »ورمبا �َصَمّ القايل 

وَن املجدبُة ل�صبعِة اأياٍم بعَد املطر« املحكم 204/1. يقول: اأنبَتْت هذه الأَر�صُ

ذات  الأر�ص  اأي�صًا:  والأجرُع  حجارة،  وجانب  رمٌل  منه  جانٌب  الذي  الكثيب  وهو  الأجرع؛  جمع  الأجراع:   )4(

ام: َمْو�صع يف ديار بني عامر؛ معجم ما ا�صتعجم )برام(. والَكَنُف: الناحية.
َ
مَل. وَبر

َّ
احُلزونة ُت�صاِكُل الر

َت.... كما عاجَلَْت يف..«. يف التقفية يف اللغة: »اإذا عاجَلْ  )5(

ج حتَت الإبط.
ُ
ٌل يخر  من الإبل. والَفِننُي: ُدَمّ

ُّ
: الَفِتي

ُ
ْكر

َ
ه وزاوله. والب : عاجَلَ

َ
ْغُن: احلقد. وماَر�َص الأَْمر ّ وال�صِ  
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وفي غريب الحديث للخطابي )1: 397(:

ـــــاٍر ــــَرعــــاَن نَ ـــا �ــــشَ ـــه ـــوَم ـــُم ـــشَ ـــــــــاأَن � َك ُفونَا)1)3.  �شُ ــْت  ــنَ ــَف ــشَ � ــهــا  ــْمــ�ــشُ �ــشَ ــا  م اإذا 

وفي غريب الحديث للخطابي )1: 386(:

ـــــــــــــاأَنَّ َحــــْبــــاًل ـــــلُّ ِخـــــبـــــاوؤُنـــــا َوَك ـــــَظ يَ ـــــــــــــا)2)4.  ــــٌق ُمــــهـــــــــراً اأَُرونَ ـــــِه ُمــــتَــــَعــــلِّ ب

• • •

(76(

في كتاب الإبل )136(:

ُحِدينَا)3) اإِْذ  ـــَن  ـــ�ـــشْ ـــبَ ـــ�ـــشْ بَ ـــــَدمـــــا  ـــــَع اأَبْ  .1

الَو�شينَا)4) ــــُب  ــــَق ــــَح ال لَقــــــى  َوحـــــيـــــَن   .2

• • •

ماِء 
َّ

َفَنْت: َوَقَفْت؛ يريد وقوَفها يف َكِبِد ال�ص يح احلاّرة تكوُن غالبًا بالنهار. و�رَسَعاُن الّناِر: اأواِئُلها. و�صَ
ّ
موم: الِر

َّ
ال�ص  )1(

عند الظهية.

قال حميد بن ثور:  اأَرون،   
ٌ
ن�صيط خفيف؛ وُمْهر اأي  اأَُرون:  ال�صوف. وقال اخلطابي: »وَرُجٌل  اخَليمة من  اخلباء:   )2(

به  اًل«، و»مهراً« مفعوٌل 
ْ
لـ»َحب 386/1. واجلار واملجرور »به« متعّلقان ب�صفٍة حمذوفة  )البيت( « غريب احلديث 

ل�صم الفاعل »متعِلّق«.

َن: اأَ�رْسَْعَن، يعني النوَق. َ�صْ
ب َب�صْ  )3(

ْحُل على 
َّ
الر ُدّ به  ُي�صَ البعي ّما يلي ِرْجَليه. والَو�صنُي: ِبطاٌن عري�ٌص  َبْطِن  حل يف 

َّ
الر ّد به  ُي�صَ واحَلَقُب: احِلزام الذي   )4(

َفِر فاأ�صبح احَلَقُب 
َّ

ْت من طوِل ال�ص
َ
ُمر بطِن البعي؛ يقول: َبَلَغِت الُنّوُق اأق�صى �رُسَْعِتها حنَي َحَدا لها احلادي وحني �صَ

َطِربان. والو�صنُي َيْلَتِقياِن اإِْذ َي�صْ
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َب اإلَى ُحَميٍد ما نُ�شِ

َولي�َص لَُه
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(1(

في مجّلة معهد المخطوطات العربية )مج: 30، ج 2، �ص 700(:

اِحبي)1) �شَ كـــانَـــْت  ـــِر  ـــْم ـــَغ ال اأُمَّ  لَـــْيـــَت  ـــا  ي  .1

ــــي تَــــْحــــَت لَــــْيــــٍل �ــــــشــــــاِرِب)2) ــــن ــــْت ــــَع َورابَ  .2

ِب)3) خا�شِ ـــــــــفٍّ  َوَك ـــــٍم  ـــــْع َف ِبــــ�ــــشــــاِعــــٍد   .3

• • •

(2(

في تف�صير الطبري )1: 48(:

ــْن ــُك يَ لَـــْم  ـــــَك  اأُمَّ ــوَن  ــ�ــش ــْم ــَخ ال ــِت  ــان ك اإذا  َطبيُب)4)1.  تـَـــُمــــوَت  اأَْن  اإِلَّ  ــــَك  ــــداِئ ِل

• • •

(3(

في الجيم )3: 219(:

ــا ــه َّ ــاأَن ـــاً ك ـــب ــَن ُزغ ــْف ــَل ــْخ ــتَ ــشْ ــمــا ا� يُـــِغـــْثـــِن ب  .1 (5( ـــــوُب  ـــــُل َوتَ ًة  َمـــــــرَّ ـــى  ـــظَّ ـــَل تَ ُكـــــــَراٌت 

(4(

حاح )عقف(:  في ال�صّ

تي.
َ
ْحب )1(  �صاحبي: اأي ذات �صُ

)2(  الليل ال�صارب: املظِلم.

)3(  ال�صاعد الفعم: املمتلئ. وكّف خا�صب: اأي ذات خ�صاب.

نَّك...«. )4(  يف البيان والتبيني، وعيون الأخبار، وبهجة املجال�ص، وجمموعة املعاين: »... ال�صبعون �صِ

وؤُو�ِص...«. ُّ
)5(  يف الأغاين: » ِق�صاُر اخُلطا ُزْغُب الر

ى: َتْلَتِهب. وتلوب: قال اأبو  . وتتلظَّ غي اللَّنيِّ ي�ص ال�صَّ
ِّ
ه، وهو الر

ُ
َت َزَغب

َ
ْغب: جمُع الأَْزَغِب، وهو الفرخ الذي َنب والزُّ  

َتِغي َوَلَدها، قال حميد: )البيت(« كتاب اجليم 
ْ
لُب، وقال: )َتُلوُب ُكلَّ َمالٍب(، اأي َتب عمرو ال�صيباين: » اللَّوُب: الطَّ

.219 :3
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ـــــــى يَــــــْهــــــُرُب ـــــــَولَّ ـــــــُه َعــــــْقــــــٌف تَ ـــــــاأنَّ ك  .1

 (1( ــــــُب  ــــــُل اأَْك يَـــْعـــِقـــُفـــُهـــنَّ  ــــــٍب  ــــــُل اأَْك ــــــْن  ِم  .2

• • •

(5(

في المقا�صد الّنحوية )4: 522(:

ـــا ـــبَ ـــلَّ ـــَق تَ ــــي  ب ْهــــــُر  الــــــدَّ ـــــذا  ه يـُـــْمــــ�ــــصِ  اإِْن   .1

ـــا ـــبَ ـــِق َع ــــــٍر  ــــــَدْه ِل ــــــُر  ْه ــــــدَّ ال ــــِب  ــــِق ــــْع يُ اأَْو   .2

ـــْيـــخـــاً كــالــَعــِريــ�ــص اأَْحـــــَدبـــــا)2) ـــــصِ �ـــشَ ـــــ� واأُْم  .3

ُلبَا)3) الأَ�شْ ـــى  ـــكَّ اأَتَـــ�ـــشَ ـــُت  ـــْي ـــ�ـــشَ َم اإِذا   .4

يُْرَكبا)4) اأَْن  ـــتَـــَكـــى  ا�ـــشْ ــــْوِد  ــــَع ال َر  ـــوُّ ـــش ـــ� تَ  .5

ــــا)5) ــــبَ ــــَربَّ ــــُم ـــــاأَ ال �ـــــشَ ـــــرَّ ــــــي ال ــــــاِغ ــــد اأُن ــــَق َف  .6

بَا)6) الُمَخ�شَّ ـــــاِدَن  ـــــب ال َعــــثــــاِت  الــــرَّ ذا   .7

الُعَقبَا)7) تـَــــُمـــــدُّ  ل  ـــاً  ـــاك ـــن ـــشِ � َخــــــــــْوداً   .8

َطَربَا)8) ا�شْ مــــا  ذا  اإِ ـــاهـــا  ـــن ـــْت َم ــــزُّ  يَــــْهــــتَ  .9

«، ويف حياة احليوان الكربى: »َتْعقفهّن«. ُعُهنَّ
َ
)1(  يف املحيط يف اللغة، وجممل اللغة، والتكملة والذيل وال�صلة: »َيْتب

. والَعْقُف: الثعلب. َيْعُقُفهن: يعِطُفهنَّ  

ب وُثمام.  )2(  العري�ص: خيمٌة من َخ�صَ

ْلٌب واِحد، فجمعه مبا حوَله. ْلِب؛ واإّنا له �صُ ُلب: َجْمُع ال�صُّ �صْ
)3(  الأَ

ّن من الإبل. ي من وجع اأو جوع اأو نحوهما. والَعْود: املُ�صِ ر: التََّلوِّ وُّ التَّ�صَ  )4(

ِن تربيٍة واأنعِمها.
َ

بَّى باأَْح�ص َ
بَّب: املُر َ

�صاأِ. واملُر
َّ
بية؛ يريُد امراأًة كالر �صاأ: َوَلُد الظَّ

ّ
وناغى املراأَة: غاَزَلها. والر  )5(

ُط.
ْ
ْعَثِة، وهي الُقر

ُّ
عثاُث: جمع الر

َّ
)6(  الر

ة، وهي َقْدُر ما ت�صي، 
َ
ناك: املكتنزة، والثقيلة الَعُجز. والُعَقب: جمع الُعْقب نة اخَلْلِق. وال�صِّ

َ
)7(  اخَلْوُد: ال�ّصاّبة الناعمة احَل�ص

ِمها. ي ِلَتَنعُّ
َّ

يريد ِقلََّة احتمالها متاَبعة ال�ص

ه من مينٍي و�صمال. 
َ
ْلب َمْتنا الإن�صان: ما يكتنُف �صُ  )8(
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ْي�َشبَى)1) ال�شَّ ــَب  ــي ــش ــ� ق ــــواٍن  نـَـــ�ــــشْ ــــزِّ  ــــَه َك  .10

ـــــــا)2) ـــــــُوبَ ـــُت اأَثْ ـــشْ ـــ� ـــِب ــــــْد لَ ــــٍر َق ـــــ ــــلِّ َده ــــُك ِل  .11

بَا)3) الُمَع�شَّ والــــيُــــْمــــنَــــَة  ـــــــُه  ـــــــاَط ِريَ  .12

ـــيَـــبَـــا ـــــصُ قـــنـــاعـــاً اأَ�ـــشْ ـــــّراأْ� ـــى ال ـــى اْكـــتَـــ�ـــشَ ـــتَّ َح  .13

ـــبَــــا)4)  ُمــــَحــــبَـّ َول  لَــــــــــّذاً  َل  اأَْمــــــــَلــــــــَح   .14

تُـــُجـــْلـــِبـــبَـــا اإِذا  ـــــاٍب  ـــــب ـــــْل ِج ـــــــــــــــَرَه  اأَْك  .15

• • •

(6(

حاح )ط�ص�ص(: في ال�صِّ

ــــاً بَـــــْيـــــَن ُقـــــْنـــــُزعـــــاِتـــــِه)5)  ــــشّ ــــ� ـــــــــاأنَّ َط ك  .1

• • •

(7(

في معجم البلدان )طحال(:

ــــا ــــنَ ــِف َوُدْونَ ــي ــ�ــشِ ــنَّ ــال ــــــــَوْت ِب َدَعــْتــنــا َواأَلْ ثَْهَمِد)6)1.  تَــنُــوَفــِة  ِمـــْن  َوَخــــــْرٌج  ِطـــحـــاٌل 

جر. باُن، وهو �رسٌب من ال�صَّ
َ

�ص
ْ
ي

َّ
ى: ال�ص

َ
ب

َ
�ص

ْ
ي

َّ
ال�ص  )1(

بًا، وهو �رسٌب من  َ َع�صْ يِّ ب: الذي �صُ . واملَُع�صَّ
ٌّ

ٌد مَيَِني
ْ
ْمَنُة: ُبر

ُ
ْيَطة؛ وهي املاُلءة من قطعٍة واحدة. والي

َّ
ياط: جمُع الر

ِّ
الر  )2(

َمن.
َ
ُبروِد الي

ْيَطة، وهي املاُلءة من قطعٍة 
َّ
الر ياط: جمُع 

ِّ
اأثواب وثياب. والر للثَّوب، والقيا�ُص فيه  )3(  الأَْثُوُب والأَْثوؤُب: جمٌع �صاّذ 

َمن.
َ
بًا، وهو �رسٌب من ُبروِد الي َ َع�صْ يِّ ب: الذي �صُ . واملَُع�صَّ

ٌّ
ٌد مَيَِني

ْ
ْمَنُة: ُبر

ُ
واحدة. والي

)4(  الأملح: الأبي�ص الذي ُيخالطه �صواد.

ت. والُقْنُزعات: جمُع الُقْنُزعة، وهي ال�صعر حوايل الراأ�ص. ي�صف هدهداً.
ْ

�ص : لغة يف الطَّ
ّ

�ص الطَّ  )5(

يّة؛ معجم البلدان  ِ اأ�ص. وِطحال: اأََكَمٌة بِحمى �رسَ
ّ
ى الر )6(  اأَْلَوْت بَثوِبها: اأ�صارْت ِبِه. والنَّ�صيُف: اخِلماُر، وُكلُّ ما َغطَّ

ى من اأر�ص اليمامة؛ معجم البلدان )خرج(. والتَّنوفة: املفازة. وَثْهَمد: جبٌل اأحمر، 
ً
ج: واٍد فيه ُقر

ْ
)طحال(. وَخر

ومو�صٌع يف ديار بني عامٍر؛ معجم البلدان )ثهمد(.
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(8(

في ال�صحاح )الحد(:

ـــِر الــُخــبَــْيــبَــْيــِن َقــــِدي ــــَي ِمــــْن نـَــ�ـــشْ ــــْدِن َق الُمْلِحِد)1)1.  ــِحــيــِح  بــالــ�ــشَّ الإِمــــــاُم  ــَص  ــ� ــْي لَ

• • •

(9(

في اأمثال اأبي ِعكرمة )60(:

ــــــِذي ُهــــَو نــــاِزٌل تَـــَعـــنَّـــْنـــُت ِلـــْلـــَمـــْوِت الّ َوعاِمِر)2)1.  ـــالٍب  ِك ِمـــْن  ــي  ــل َذْح ــــــُت  واأَْدَرْك

• • • 

(10(

في �صرح اأدب الكاتب )117(:

ــــــراُر ــــــِط ا�ــــــشْ ول  فــــيــــهــــا  ـــــــــــــٌح  َرَح ل   .1

البَْيَطاُر)3) ـــــهـــــا  اأَْر�ـــــشَ ــــْب  ــــلِّ ــــَق يُ ــــــــْم  َولَ  .2

ــــــــاُر)4) ــــــــبَ ِح ــــا  ــــهـــــ ِب ِلــــَحــــْبــــَلــــيــــِه  َول   .3

)1(  يف اأمايل القايل: »لي�ص الأمُي..«. 

التغليب؛  ب، على 
ْ
ي
َ
َبي وابُنُه ُخب الزُّ بُن  بان: عبُد اهلل 

ْ
ي
َ
َعلَِّني وَعلِّي. واخُلب ُيقال:  ُلَغتاِن؛ كما  ِبي، 

ْ
وقدين وَقِدي: َح�ص  

�ُص بعبِد اهلِل بِن الزبِي.
ِّ
ِم؛ ُيَعر

َ
عب. واملُلِحد: الذي يظِلم يف احَلر يب واأخوُه ُم�صْ

َ
ويقال: هما عبُد اهلل بن الزبي اأبو ُخب

)2(  يف الل�صان: ».. واأدركت ثاأري من ُني..«.

�صُت نف�صي على 
َ
َ الرجُل: ترَك الن�صاَء من غي اأن يكون ِعنِّينًا، ِلثاأٍر يطُلبه. وقال اأبو عكرمة �صارحًا: »اأي َحب وَتَعنَّ  

حُل: الثاأر. املوِت ل اأبرُح« الأمثال: 60. والذَّ

 اأََرحُّ اإذا كان وا�صعًا؛ وال�صطرار: �صيُقه، وهو عيٌب، 
ٌ
ٌب، ُيقال: حافر

ْ
َحُح: �صعُة احلافر، وهو َعي

َّ
)3(  قال اجلواليقي: »الر

طار: العال باأحواِل اخليِل واأْدواِئها؛ ويقال 
ْ
ي
َ
ها: اأي قواِئَمها. والب قًا. ول يقلِّب اأر�صَ

ِّ
ي اإذا كان �صَ  

ٌّ
َطر  م�صْ

ٌ
يقال حافر

 :
ّ
ْنَدِنيجي

َ
الب فر�صًا. وقال  ي�صُف  ابة.  الدَّ قوائم  اأَ�ْصَفُل  117؛ والأر�ص:  الكاتب:  اأدب  ِطر« �رسح 

ْ
وُمِبي  

ٌ
ْطر

َ
ِبي اأي�صًا  له 

 ،63  :3 والقت�صاب  و)اأر�ص(،  )قلب(  حاح  ال�صِّ يف  ومثُله  493؛  التَّْقِفية:  بها«  ِلِعلٍَّة  قواِئَمها  ُيَقلِّب  وَلْ  »يعني: 

والل�صان )قلب( و)حرب( و)اأر�ص(.

كاُل« �رسح  ياُر وال�صِّ ُوؤَثِّرا فيها؛ وحبالُه: الزِّ
َليِه َفي

ْ
ها بَحب ِه بها ِحباُر، يقول: َلْ ي�صدَّ

ْ
َلي

ْ
)4(  قال اجلواليقي: »وقوُله: َوَل حَلب
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(11(

في الحما�صة الب�صرية )2: 13(:

ــدًة ــي ــ�ــش َق تَــــنُــــوَخ  ِمــــْن  غــــاٍو  قــــاَل  َواإِْن  ــــرا)1)1.  ــــَزْوبَ  ِب
َّ
ْت َعـــَلـــي ـــــدَّ ـــــَرٌب ُع ــهـــــا َج ِب

ــا ــهـــ ــْرَم ـــري واأُْكــــَلــــُف ُج ـــْي َويَــْنــِطــُقــهــا َغ يَُغيََّرا)2)2.  اأَْن  ُحـــْكـــُمـــُه  ــاٌء  ــش ــ� َق ــذا  ـــ ــه َف

ــٌة ــام ــم َح ــــٍك  ــــاأَيْ ب ــْت  َغـــنَـّ َواإِْن  َكــــــذاَك  اأَْحَمرا)3)3.  ابْــِن  ْوُت  �شَ قيَل:  ُحرِّ  �شاَق  َدَعــْت 

• • •

(12(

في التبيان في تف�صير القراآن )9: 317(:

ـــــُدوَرا[ ـــــْق ـــــَم ــــــَدَر ال ــــــَق ــــــــــُردُّ َعـــــْنـــــَك ال ]يَ  .1

تَــــــــــــُدوَرا)4) اأَْن  ــــــِر  ْه ــــــدَّ ال َوداِئــــــــــــــراِت   .2

• • •

(13(

في العقد الفريد )5: 272(:

اأدب الكاتب: 117.

..«. ويف جممل 
َّ
.. كانت َعَلي )1(  يف الإن�صاف يف م�صائل اخلالف: »اإذا قال..« ويف ديوان الفرزدق: ».. َراٍو من َمَعدٍّ

ٌب..«.
َ
اللغة: ».. لها َجر

ْت اإيلَّ َكِذبًا َوُزوراً، كما ُيقال: َحَلَف على مينٍي ِبَزْوَبرا، اأي 
َ
ب يلَّ بكمالها؛ ويقال: ُن�صِ ْت اإِ

َ
ب وقال ابُن فار�ص: »يريد: ُن�صِ  

كاِذبًا« جممل اللغة: 447، وانظر الل�صان )زبر(.

)2(  يف ديوان الفرزدق:

ِبها
ْ
ِبَعي واأُْرمـــــى  َغـــْيي  ــهــا  ــُق ــِط ــْن ــرااأََي

َّ
ــَغــي ــَت َي اأْن   

َ
هـــر الـــدَّ ــــوُم  األ ــَف  ــي ــَك َف

 الَقمارّي.
ُ
: َذَكر

ّ
)3(  �صاُق ُحر

} ]املائدة 52/5[: »اأي دولٌة، والدائرُة  )4(  قال اأبو عبيدة يف تف�صي قوِله �صبحانه وتعاىل: {

واِئل َتُدول، َوُيِديل اهلُل منُه، قال حميد الأرقط: )البيتني(« جماز القراآن 1: 169. ولة، والدَّ قد تدوُر، وهي الدَّ
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ــــمــــا[ َواإِنَّ ـــوُم  ـــُل ـــُك ال تَــْعــُفــو  ــهـــا  اإِنَـّ ]بََلى  ي)1)1.  يَْم�شِ ــا  َم َجـــلَّ  َواإِْن  بـــالأَْدنَـــى  ــُل  ــَوكَّ نُ

• • •

(14(

في المقا�صد النحوية )4: 146(:

ـــْم ـــُه ـــتَ َراأَيْ ــَخ  ــِري ــشَّ ــ� ال ــوا  ــُع ــِم ــشَ � اإِذا  ـــــْوٌم  َق �شاِفِع)2)1.  اأَْو  ُمـــْهـــِرِه  ُمــْلــِجــِم  ـــَن  ـــْي بَ مــا 

• • •

(15(

في �َصِرقات اأبي نوا�ص )65(:

ــــتُـــــُه ِلـــــيَـّ
ـــــــَدْت اأَ ـــــــَه ـــــمـــــا َج ـــــاأَنَّ ـــــَك َف اأَْربَـــــــُعـــــــُه)3)1.  ــــــــــصَ  الأَْر� ـــصَّ  ـــ� ـــَم يَ اأَلَّ 

• • •

(16(

في مجلة معهد المخطوطات العربية )مج: 30، ج: 2، �ص709(:

ـــَد َعــْجــَلــى َذِمــيــَمــٌة ـــْع ــا بَ ــاي ــط ــَم َوُكــــــلُّ ال راِئُف)4)1.  الطَّ ـــاُت  ـــَري ـــْب ـــُم َوال ــا  ـــ ــُده ــالِئ َق

 • • • 

ُل بالأدنى؛ يقول: اإنا َنْحَزُن على  َتوي. وُنَوكَّ
ْ

ّكرّي �صارحًا: »قوُله: بلى اإِنَّها َتْعُفو الُكُلوُم: َترْباأُ وَت�ص
ّ

)1(  قال اأبو �صعيد ال�ص

ني: 1230.
ّ
« �رسح اأ�صعار الُهَذلي ب فالأقرب، وما م�صى نن�صاُه واإْن َعُظمَ

َ
الأَْقر

ياُح..«؛ ويف  )2(  يف ال�صحاح: »... اإذا َفِزعوا... ِمْن بنِي...«؛ ويف البحر املحيط، وروح املعاين: »... اإذا َكرُثَ ال�صّ

الإ�صعاف، وم�صاهد الإن�صاف: »... اإذا َنَقَع..«. 

ب�صوِتِه:  ارُخ  ال�صَّ ونقَع  الواو.  مبعنى  و)اأو(  َوَجَذَبها.  بها  اأَخَذ  ِه:  َفر�صِ ِة 
َ
ي بنا�صِ و�َصَفَع  املُ�صَتْنِجد.  يخ: �صوت  وال�رسَّ  

وُت: ارتفع. تاَبَعُه؛ ونقَع ال�صَّ

.»...
َّ

يف حلية املحا�رسة: »... األَّ مَتَ�ص  )3(

عًا. ُة: اليمني؛ ي�صف ثوراً ُم�رْسِ
َّ
ْت. والأَِلي ُته: َجدَّ

َّ
َجَهَدْت اأَِلي  

مام. ْفِر ُيَعلَّق بها الزِّ ُة، وهي َحْلَقٌة من ال�صُّ ياُت: جمُع املرُْباِة، وهي الناقة التي ُجِعَلْت يف اأَْنِفها الرُبَ )4(  املرُْبَ

Homaid_Bin_Book.indb   402 7/11/10   2:37 PM



403

)17(

في ال�صحاح )اأبل(:

ــَدمــا ــْع ــُب بَ ــْط ــَخ ــتَــْرَخــى ِبـــِه ال ــَل وا�ــشْ َفـــاأَبَـّ يُوؤَبِِّل)1)1.  لـَـــْم  ــنــا  ــيُ ــْع �ــشَ ــــــْوَل  َولَ ـــاَف  ـــش اأَ�

• • • 

 (18(

في َم�صاِهد الإِن�صاف )142(:

ــــٍة َواتَّــــــَكــــــاأْنَــــــا ــــَم ــــْع ــــنَ َفــــَظــــِلــــْلــــنَــــا ِب ُقَلِلْه)2)1.  ـــــْن  ِم الـــــَحـــــاَلَل  ـــِربْـــنَـــا  َو�ـــشَ

• • • 

(19(

في البيان والتبيين )1: 6(:

ـــــٍل ــْحــبــاُن َواِئ ــــــْم يَـــْعـــِدلْـــُه �ــشَ اأَتــــانــــا َولَ قاِئُل)3)1.  ــــَو  ُه بـــالّـــِذي  ـــمـــاً  ـــْل َوِع بَـــيَـــانـــاً 

ــــُه ــــاأَنَّ َك ـــى  ـــتَّ َح ـــُم  ـــْق ـــلَّ ال َعـــْنـــُه  زاَل  َفـــمـــا  باِقُل)4)2.  تَــَكــلَّــم  ْن  اأَ ـــا  لَـــمَّ  
ِّ
ـــي ـــِع ال ــــَن  ِم

(20(

في ديوان حميد بن ثور بتحقيق الميمني )129(:

ُف َمْن اأَْنَعموا عليِه، يقول: اتََّخَذ الإِبَل   �صارحًا: »َي�صِ
ّ
ُجُل: َهَلَك ماُله؛ وقاَل الفارابي

َّ
ْت اإِِبُله. واأ�صاَف الر بَّل: َكرُثَ

)1(  اأَ

 َبْعَدما كاَن َهَلَك ماُله« ديوان الأدب 3: 424.
ُ
َع له الأَْمر

َ
واتَّ�ص

ار.  ُة من الفخَّ
َّ
غي، واجَلر الُكوُز ال�صَّ الُقلَِّة، وهي  العي�ِص. واتَّكاأنا: َطِعْمنا. والُقَلُل: َجْمُع  فاهيُة وَخْف�ُص 

َّ
الر النَّْعَمُة:   )2(

ث عن رجل. يتحدَّ

الديوان، والتكملة والذيل  القلوب، والتبيان يف �رسح  �َصْحباَن...«؛ ويف ثماِر  َيْعُد  يف جمهرة الأمثال: »... وملَّا   )3(

وال�صلة، والل�صان )بقل(: »... وما َداناُه...«.

 بالكالم.
َّ
يفًا َمالأَ بطَنُه حتَّى عي  �صَ

ُ
َُب بِه املثل. يهجو ال�صاعر َلغاء، ُي�رسْ

ُ
�َصْحبان واِئل: اأَحُد الب  

ُتُه...«.
ْ
ب )4(  يف احلما�صة الب�رسية: »... حتَّى َح�صِ

َج ل�صانه 
َ
يِه، واأخر ِئَل عن �رِسائه، َفَفَتَح كفَّ

ُ
: العجز عن الكالم. وباِقل: َرُجل ا�صرتى ظبيًا باأَحَد ع�رس ِدْرهمًا، ف�ص

ّ
والِعي  

.
ِّ
ِب به املثل يف الِعي ُي�صُي اإىل ثمِنِه، فاْنَفَلت، ف�رسُ
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ــــا ــــَه ــــتُ ــــْق ــــلِّ ـــــــــاٍة راِهـــــــــــــٍق ُع ـــــــــت َوَف ــــــْل)1)1.  ــــــَل ـــــــــواٍل وُظ  ِط
َّ
ِفـــــي َعـــــالِلـــــي

• • •

(21(

:)134( 
ّ
في ديوان حميد بن ثور بتحقيق الميمني

الــنَّــدى ُم�ْشتَْحِل�ُص  ــُل  ــْي ــلَّ وال ـــَوى  َع َوعــــاٍو  النَّْجِم)2)1.  ــُة  ــيَ ــاِل ت ــْوِر  ــَغ ــْل ِل ــَجــَعــْت  �ــشَ َوَقــــْد 

• • •

(22(

في َخْلِق الإن�صان في الّلغة )100(:

ـــــُه اأَْفـــــَقـــــُم ـــــْن ـــــَفـــــُل ِم �ـــــشْ ــــُك الأَ ــــنَ ــــَح ــــالْ ف  .1

�َشْرَطُم)3) ـــــــواٌل  ُط ـــــى  ـــــَل الأَْع والــــَحــــنَــــُك   .2

• • •

(23(

:
)4(

في الكامل )261(

ــهــا ــنَ ــْل ــُط ــــواَل يَ تَــــُطــــوُل الــِقــ�ــشــاَر والــــطِّ ــا1.  ــَم ــلَّ ــَك تَ ـــا  م ــا  ــه ــشَ ــ� ــْن يَ َل  ـــا  ـــَره يَ ـــْن  ـــَم َف

قال الأزهري: »يقال: جارية ُمراهقة وغالم مراهق، وجارية راِهقة وُغالم راِهق، وذلك ابُن الع�رسة واإحدى ع�رسة،   )1(

َلُل: جمع  َفة. والظُّ
ْ
ها، وهي الُغر ة، بك�رِس العني و�صمِّ

َّ
واأن�صد )البيت(« تهذيب اللغة 5: 399. والعاليّل: جمع الُعلِّي

ِد.  والرَبْ
ِّ
َترَتُ به من احَلر

ْ
ِة ُي�ص فَّ لَِّة، وهي �َصيٌء كال�صُّ الظُّ

 ناراً، 
َ
َجَع اللَّيُل: ماَل للمغيب. واأراَد بالعاوي رُجاًل اأراَد الِقرى فلم ير ُ النَّدى: كثُي النَّدى ُمرَتاِكُمه. و�صَ

َتْحِل�ص
ْ

)2(  ُم�ص

ُع �صوَته؛ انظر البخالء: 238-237.
َ
ْتب

َ
جاِوبه، َفي

ُ
َح علَّ كلبًا ي�صَمُعه في

َ
َفَنب

: الطويل.  َْطمُ ول. وال�رسَّ فلى، فال تقع عليها الُعليا اإذا اأطبق َفَمه. وُطوال: �صديد الطُّ
ُّ

مت ثناياُه ال�ص : الذي تقدَّ )3(  الأَْفَقمُ

ف فياًل. َي�صِ

ق الكامل. قِّ انظر حا�صية حُمَ  )4(

Homaid_Bin_Book.indb   404 7/11/10   2:37 PM



405

َوِعـــْلـــَقـــٍة اإِزاٍر  ِفــــي  اإِلَّ  ِهـــــَي  َومـــــا  َخْثَعَما)1)2.   
ِّ
ـــي َح عــلــى  ـــاٍم  َهـــمَّ ــــِن  ابْ ُمــغــاَر 

• • •

(24(

حاح )اأبل(: في ال�صّ

ــٍة ــَع ــي ـــي ُكـــــلِّ ِب ـــاُن ف ـــب ه ـــرُّ ـــبَّـــَح ال َومـــــا �ـــشَ َمْريََما)2)1.  ـــَن  ابْ الَم�شيَح  ــَن  ــْي ــِل ــي الأَِب ــَل  ــي اأَب

وفي الّل�صان )لعع(:

لـَــْعـــَلـــٍع ـــــــْوَم  يَ عــــاِمــــٌر  ـــا  ـــنّ ِم ذاَق  لَــــَقــــْد  َما)3)2.  مَّ �شَ ــَكــفِّ  ــال ب ـــزَّ  ُه ــا  م اإِذا  ُحــ�ــشــامــاً 

• • •

(25(

في �صرح ما يقع فيه الت�صحيف والتحريف )1: 313(:

ــا ــَم ــيَّ َه ــــنَّ  ُه مـــا  يَــــــْدِر  ــــْم  لَ ــــْن  َم ــــيَّ  َه اأََل  َويَْلَما)4)1.  ُهـــنَّ  مــا  يَـــْدِر  لـَــْم  َمـــْن  امِّ  ــــُل  َوَويْ

 اإِلَّ ذاُت ِوْثٍر و�َصْوَذٍر..«.
َ

)1(  يف ُفرحة الأديب: »وما ِهي

ة، وابُن َهّمام: هو 
ّ
ة الّزماني

ّ
في

ْ
ر َب )ُمغاَر( على الظَّ . وُمغار ابِن َهّمام: اإِغاَرُته، وَن�صَ نْيِ والِعْلَقُة: قمي�ٌص ق�صٌي بال ُكمَّ  

 له اأنَُّه على راأِيِه، و�صاأَلُه 
َ
َدَة بَن عامٍر احَلروريَّ فاأَْظَهر ف العامرّي، َقَتَلْت َخْثَعمُ اأَباه، فاأتى جَنْ

ِّ
َعْمرو بن َهّمام بن ُمطر

اأْن يبَعَث معه نا�صًا من اأ�صحاِبِه، فاأر�صَل معه جَندُة خياًل، فاأغار على خثعم فاأ�صابهم واأْدَرَك ثاأَر اأبيه، و�صار راأ�صًا يف 

 ،347 :1 لل�صيايف  �صيبويه  اأبيات  انظر �رسح  النَّْجِديّة؛  ال�صيَف يف  ع  َوَو�صَ اإىل قوِمه فنزل فيهم   رجع 
َّ
ُثم اخلوارج، 

به  لَُّل  جُتَ الذي  الثَّوُب   : ُ
والِوثر ام.  همَّ ابِن  اإغارِة  زمَن  املراأة كانت �صغيًة  اأّن هذه  يريد   .85-84 الأديب:  وفرحة 

ْوَذر: امِلْلَحَفة، وهي اللِّبا�ص فوَق �صاِئر اللِّبا�ص. الثياُب فيعلوها. وال�صَّ

هباُن« معطوٌف على )ِدماٍء( يف 
ُّ
َح الر

َّ
َّد النَّ�صارى. واأَبيُل الأَبيلني: امل�صيُح عليه ال�صالم. وقوُله: »وما �َصب

)2(  الِبيعة: ُمَتَعب

بيٍت �صابق، وهو قوُله:

ـــــا وِدمــــــاٍء مـــاِئـــراٍت َتــَخــاُلــهـــــا َعْنَدَمااأََم ِر 
ْ

النَّ�ص اأَِو  ى  ــزَّ ــُع ال ــِة  ُقــنَّ على 

وانظر الل�صان )اأبل(، واملقا�صد النحوية 1: 50.

َل وقَطعه. )3(  َلْعَلع: جبٌل كانت به وقعة؛ معجم البلدان )لعلع(. و�صّمم ال�صيُف: اأ�صاَب املَْف�صِ

ما..«. ويف العني، والفائق، والل�صان 
َّ
ما ِمَّا َلِقيُت َوَهي

َّ
)4(  يف الفائق، والتكملة والذيل وال�صلة، والل�صان، والتاج: »األ َهي

والتاج )ويح(: ».. َوَوْيٌح مِلَْن َلْ َيْدِر ما ُهنَّ َوْيَحما«؛ ويف الل�صان )ثور(: »... َوَوْيحًا مِلَْن ل َيْلَق ِمْنُهنَّ َوْيَحما«؛ ويف 

الل�صان )هيا(: »... َوَوْيحًا مِلَْن َلْ َيْدِر ما ُهنَّ َوْيَحَما«.
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(26(

في الّزاهر )1: 208(:

لَــــُه ــــاَل  ــــق يُ اأَْن  ـــــــــاَك  اأَخ ــــْط  تَــــْغــــِب َل  َحَكَما)1)1.  ــــُعــــْمــــِرِه  ِل ــــــالٌن  ُف ـــى  اأَْمـــ�ـــشَ

ـــْد ـــَق ـــَل َف ـــــِرِه  ـــــْم ُع ـــــــوُل  ُط ُه  ـــــرَّ �ـــــشَ اإِْن  �َشِلَما)2)2.  مــا  ـــوُل  ُط الــَوْجــِه  َعــَلــى  ــَحــى  اأَ�ــشْ

• • •

(27(

:)133( 
ّ
في ديوان حميد بن ثور بتحقيق الميمني

ـــي ـــوِن ـــِرُف ـــاْع ـــيـــَرِة ف ـــ�ـــشِ ـــُف الـــَع ـــْي اأَنــــــا �ـــشَ ناَما)3)1.  ال�شَّ ـــــُت  يْ ـــــَذرَّ تَ َقــــْد  ـــداً  ـــْي ـــَم ُح

• • •

(28(

في غريب الحديث للحربي )2: 902(:

ـــا م ـــدَّ ـــَق تَ اإِْن  ـــــَقـــــِر  �ـــــشْ الأَ ِبــــَمــــْوِقــــِف  لَْهَذَما)4)1.  ــاِن  ــن ــشِّ ــ� ال ــصَ  ــو� ــُح ــْن َم ــَر  بَــا�ــشَ

(29(

عادة )801(:
َّ

فر ال�ص في �صِ

م. حُّ َ
ب. وويٌح وويحما: كِلَمتا َتر ما وَوْيٌل وَوْيَلما: كلماُت َتَعجُّ

َّ
 َوهي

َّ
وَهي  

َطه: مَتَنَّى اأْن يناَل مثَل ما عنده دوَن ح�صٍد. وَحَكمَ الرجُل َيْحُكم: تناهى وَعَقل. وقال ابُن قتيبة �صارحًا: »اأي ل 
َ
َغب  )1(

ب ِلطوِل ُعُمِره؛ فاإنَّ ذلَك كلَّه ُنق�صاٌن من طول ُعُمِره« املعاين الكبي: 1217.
ِّ
َتْغِبْطه اأْن يقاَل هَو َحَكم جُمَر

)2(  قال ابن قتيبة �صارحًا: »واإْن �رسَُّه طوُل عمِره فقِد ا�ْصتباَن على وجِهه طوُل �صالمِته« املعاين الكبي: 1217.

حيحة. واية ال�صَّ
ِّ
َه على الر

َّ
)3(  يف التكملة والذيل وال�صلة: ».. جميعًا...« وَنب

َت األَف )اأنا( يف َو�َصِط الكالِم، وهي لغٌة َرِديئة.
َ
ه. واأَْثب

ُ
ى ال�صناَم: �رَسُف وارَتَفَع اأْمر تذرَّ  

يف العني، وتهذيب اللغة: »َكَموِقِف..«. ويف جممع الأمثال: ».. َلْهَزَما« حتريف. والفر�ص الأ�صقر: الأحمر ُحْمرًة   )4(

ناٌن َلْهَذٌم: قاطع. قَُّق. و�صِ
َ
نان املَْنُحو�ُص: املُر

ِّ
َنب. وال�ص ُف والذَّ

ْ
 معها الُعر

ُّ
�صافية َيْحمر
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ــْم[  ــِه �ــشِ ــرَّ ــَع ُم ــي  ــاِل ع ـــوى  ـــنَّ َوال بَحوا  ]فاأَ�شْ الَم�شاِكيُن)1)1.  يـُـْلــِقــي  ــوى  ــنَّ ال ُكـــلَّ  ــ�ــَص  ــْي َولَ

(30(

في ال�صحاح )جفف(:

ـــْن ـــَريْ ـــ�ـــشْ ـــِم اُق اأَهـــــــــــِل ال مــــا َفــــِتــــئـَـــْت ُمـــــــــرَّ  .1

ْيْن)2) الُجفَّ ـــو�ـــصُ  ـــ�ـــشُ َولُ ُعــــمــــاٍن،  ــى  ــَط ــْق ــشَ �  .2

• • •

(31(

حاح )خر�ص(: في ال�صّ

ـــا ِئــــيَـّ ـــــُف الــــدِّ ـــــِل ـــــظَّ يَــــَعــــ�ــــصُّ ِمـــْنـــهـــــــا ال  .1

 (3( ـــا  ـــيَّ
ـــطِّ ـــَخ ال الــــُخــــُر�ــــصَ  ــقـــاِف  الـــثِـّ َعـــ�ـــصَّ   .2

هم... األقى امل�صاكنُي«. ويف عيون الأخبار،  �صِ
َّ
)1(  يف التذكرة احلمدونية، ونهاية الأرب يف فنون الأدب: ».. ُمْلَقى ُمَعر

والتبيان يف �رسح الديوان، والأ�صباه والنظائر، و�رسح �صواهد ابن عقيل: ».. ُتْلِقي امل�صاكنُي«.

عي اأنَّهم كانوا ياأُكلوَنه ِبَنواُه؛   الليِل لال�صرتاحة. يهجو قومًا َنَزلوا فاأطعمهم متراً، فهو يدَّ
َ
�ص: منزل القوم اآخر

َّ
واملَُعر  

 �صمي ال�صاأن؛ انظر كتاب �صيبويه 1: 35 
َ

�ص
ْ
( من�صوب بـ)ُيلِقي(، وا�صم َلي انظر التذكرة احلمدونية 2: 314. و)ُكلَّ

 166 النحاة:  وتذكرة   ،801 ال�صعادة:  ْفر  و�صِ  ،234  :2 الديوان  �رسح  يف  والتبيان   ،317  :2 والأمكنة  والأزمنة 

والأ�صباه والنظائر 6: 78.

 )كذا( 
ْ
الل�صان )جفف(، فقد قال ابن منظور: »والرواية: �َصْقَطي )2(  يف جميع م�صادر البيت: ».. �َصْقَط..« ما عدا 

ُعماٍن« الل�صان )جفف(، وال�صواب ما اأثبتُّه.

ان:  ْقطى: جمُع ال�صاِقط، وهو َمْن ل ُيَعّد يف ِخيار الِفْتياِن. واجُلفَّ
َّ

ين. وال�ص اق: جمع املاِرق، وهو اخلارُج عن الدِّ
َّ
واملُر  

: الَعَدُد الكثي واجلماعة من النا�ص. بكر ومتيم؛ واأ�صُل اجُلفِّ

�َص...«.
َ
)3(  يف التنبيه على اأوهام اأبي علي: »... امِلْخر

هر  الظَّ  
ُ
ِفَقر الدال:  ، بك�رِس 

ُّ
ِئي والدِّ عِي. 

َ
الب ي 

َ
َجْنب َيُكنَّ على  اللَّواتي  الأربع  باُت  اخَل�صَ ِلَفِة، وُهنَّ  الظَّ َجْمُع  ِلُف:  والظَّ  

ْمُح 
ُّ
الر  :

ّ
ي واخَلطِّ ْمُح. 

ُّ
الر �ص: 

َ
وامِلْخر �ص 

ُ
واخُلر ماح. 

ِّ
الر بها  ُتَثقَّف  ٍب  َخ�صَ اأو  اأداٌة من حديٍد  والثِّقاف:  والَكاِهل. 

ماح.
ّ
، وهو مو�صع بالبحرين ُتباُع بِه الر املَْن�صوُب اإىل اخَلطِّ
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تَخريُج

 اأَ�ْشعاِر ُحَميٍد
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(1(

)1( في اأ�صا�ص البالغة )عنن(.

)2) في الل�صان والتاج )زين(.

)3) في المخ�ص�ص 10: 215.

)4( في تهذيب اللغة 6: 71، والنبات: 52، والتكملة والذيل وال�صلة 1: 509، والل�صان والتاج )همج(.

)5) في تاأويل م�صكل القراآن: 118، والمعاني الكبير: 702، والكامل للمبرد: 939.

)6) في الل�صان )يفع( و)ن�صا(، والتاج )ن�صا(. 

)7) في اأ�صا�ص البالغة )مزق(.

)8-12( في المعاني الكبير: 306. 

)9) في كتاب ال�صعر 2: 408. 

)10) في معجم ما ا�صتعجم )جبة( و)ال�صبال(.

 ،354  :4 وال�صلة  والذيل  والتكملة   ،528  :1 قتيبة  لبن  الحديث  وغريب   425  :2 اللغة:  تهذيب  في   )12(

والل�صان )لمع( )والغف(، والتاج )لمع(. 

)13) في �صرح ديوان كعب بن زهير: 78و93. 

)14) في تهذيب اللغة: 3: 397، والتكملة والذيل وال�صلة 2: 51، والل�صان والتاج )�صحح(.

)15) في الزاهر 2: 375.

(2(

)1( و)3-21( و)23-42( و)44-67( في منتهى الطلب 5: 67/ب.

)1( و)36( في الأغاني 20: 343.

)1-2( و)4( في معجم البلدان )الأخرجان(.

)1-2( في معجم البلدان )رو�صة الغ�صار(.

)1( في �صرح �صعر زهير بن اأبي �صلمى - �صنعة ثعلب: 57.

)2( في معجم ما ا�صتعجم )الغ�صار(.

)4( في معجم البلدان )الِبراق(.
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للخطابي:  الحديث  229، وغريب  150 و3:   :1 اللغة  وتهذيب   ،194  :2 قتيبة  الحديث لبن  في غريب   )9(

293، والجامع لأحكام القراآن 18: 47، والل�صان )عهم( و)عفا(، والتاج )عهم(.

)10-11( و)38-40( في �صرح اأدب الكاتب: 362.

)11( في الل�صان والتاج )ذهب(.

)12( في الجيم 3: 131.

تولب  بن  النمر  �صعر  في  وعنه  تولب،  بن  النمر  اإلى  ون�صبه   63  :2 اللغة  وجمهرة   ،131  :3 الجيم  في   )13(

 202 اللغة:  ومجمل  )خوع(،  وال�صحاح   461 25و7:   :3 اللغة  وتهذيب   ،405 اإ�صالميون(:  )�صعراء  �صمن 

127 دون   :9 ن�صبة، والمخ�ص�ص  الثاني دون  ال�صطر   311  :2 لل�صرق�صطي  ن�صبة، والأفعال  الثاني دون  ال�صطر 

245، والل�صان والتاج )جوخ( و)خوع( ون�صبُه   :4 ن�صبة، ومعجم البلدان )خوع(، والتكملة والذيل وال�صلة 

في التاج )جوخ( اإلى النمر بن تولب.

)14( في المحب والمحبوب 3: 188، والل�صان والتاج )رهق(.

)18-21( و)37( و)40-41( في: المعاني الكبير: 702.

)18( في مجمل اللغة: 324، والتكملة والذيل وال�صلة 6: 413.

)19( في الل�صان والتاج )�صمر(.

)20( في الأفعال لل�صرق�صطي 1: 479، والمخ�ص�ص 10: 217، والل�صان )خ�صب(.

)22( و)21( في كتاب الأمثال لأبي عكرمة: 116.

)21( في �صرح اأ�صعار الهذليين: 212 ال�صطر الأول، والف�صول والغايات: 274.

)25( و)29-31( في معجم البلدان )داراء(.

ع: 164، ومعجم البلدان )خمار(. )25( في معجم ما ا�صتعجم )ذات الخمار(، والمر�صّ

)28-29( و)36( و)30-31( في اأمثال الحديث: 77.

)29( في الل�صان والتاج )ذهب(.

)30( و)32( و)36( في حلية المحا�صرة 1: 286.

ِن 1: 39.
ْ
)30-31( و)36( و)42-43( في حما�صة الخالديَّي

)30-31( و)36( و)43( و)54( في الوح�صيات: 291.

)36( و)30-31( في الأخبار الموفقيات: 381، واأ�صد الغابة 2: 53، ومنح المدح: 81.

)30( و)32( و)36( في تاريخ دم�صق 5: 341، وتهذيب تاريخ دم�صق 4: 461، والدر الفريد 4: 273.
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)36( و)30( في الحجة للقراء ال�صبعة 2: 255 ومعجم الأدباء 11، و�صرور النف�ص 316.

 22  :2 المحا�صرة  حلية  وفي   ،56 ثعلب:  �صنعة   - �صلمى  اأبي  بن  زهير  �صعر  و�صرح   ،167 الأنواء:  في   )30(

 ،108  :2 والم�صتق�صي   ،344  :2 للمرزوقي  والأمكنة  والأزمنة   ،19  :3 والذخائر  والب�صائر   ،142 و2: 

والدر الفريد 1: 166 و5: 12.

)34( و)36( و)44( و)49( و)52-54( في م�صالك الأب�صار لبن ف�صل اهلل 14: 122.

)35( في الملمع: 63.

)36( في الإ�صابة 2: 4.

)37( في الجيم 3: 219.

)39( في الجيم 3: 219.

)40-41( في القت�صاب 3: 36.

 310  :2 والأمكنة  والأزمنة  ن�صبة،  دون   150 اللغة:  ومجمل  الثاني،  ال�صطر   512 الكاتب:  اأدب  في   )40(

دون ن�صبة، والفرق بين الحروف الخم�صة: 404.

)42( في �صعر الكميت بن معروف: 180 من ق�صيدة فيها البيت المن�صوب اإلى حميد:

َنْت ت�صمَّ ّمــا  ي�صفيَك  ـــذي  ال َلطبيُبواإّن  بــهــا  ــــٍد  َوْج ـــْن  ِم �ــصــلــوُعــك 

)46-47( في التكملة والذيل وال�صلة 3: 123و5: 425، والل�صان والتاج )طلل(.

 :4 اللغة  217، وال�صحاح )عقر( و)طلل(، ومقايي�ص   :1 اللغة  47 وتهذيب   :4 المحب والمحبوب  )47( في 

95، ومعجم ما ا�صتعجم )عقاراء(، ومعجم البلدان )عقاراَء(، والل�صان والتاج )عقر(.

والل�صان   ،395  :10 اللغة  وتهذيب   ،473 الكبير:  والمعاني   ،371  :1 قتيبة  لبن  الحديث  غريب  في   )48(

والتاج )وكف(.

)52-53( في ر�صالة فخر ال�صودان على البي�صان 1: 206، والل�صان )لما(.

دونه   120  :1 والمخ�ص�ص  الثاني،  ال�صطر   130  :5 اللغة  ومقايي�ص  ن�صبة،  دون   768 اللغة:  مجمل  في   )52(

ن�صبة، والل�صان والتاج )كفف(.

 ،294  :2 قتيبة  لبن  الحديث  وغريب   ،494  :5 والحيوان   ،219  :3 والجيم   ،102  :2 العين  في   )53(

ن�صبة،  دون   97  :4 الأدب  وديوان   ،144 الطوال:  ال�صبع  الق�صائد  و�صرح   ،348 لالأنباري:  والأ�صداد 

ن�صبة، و�صرح  267 دون  237، والأزمنة والأمكنة:2:   :1 لل�صرق�صطي  ن�صبة، والأفعال  وال�صحاح )لمي( دون 

والتاج  )حرم(،  والل�صان  ن�صبة،  دون  )لمي(  والأ�صا�ص  ن�صبة،  دون   255  :1 العالء  اأبي  لزوميات  من  المختار 

)حرم( و)لمي(.

)55( في الأ�صا�ص )ربح(.
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)56-61( و)63-64( و)66( و)62( و)60( في المقا�صد النحوية 1: 179-177.

)62( و)56-58( في الدرر اللوامع 1: 21.

)57-59( و)63-66( في الأغاني 8: 259.

)57( و)64-66( في �صرح المقامات لل�صري�صي 1: 265.

)59( و)57( و)64( في الالآلي 2: 739.

)57-58( في معجم البلدان )�صمظة(.

ما  ومعجم  ن�صبة،  دون   154  :9 والمخ�ص�ص   ،333  :11 اللغة  وتهذيب   ،480  :3 اللغة  جمهرة  في   )57(

ا�صتعجم )عردة(، والل�صان )�صعب( و)�صمظ(، والتاج )�صمظ(.

)58( و)63( و)65( في �صرح اأدب الكاتب: 407.

)59-60( و)66-67( في المعاني الكبير: 307.

)59( و)64( في الالآلي: 535.

والل�صان  والعباب   ،312  :14 اللغة:  وتهذيب   ،113  :2 وفيه  ن�صبة،  دون   235  :1 القالي  اأمالي  في   )59(

والتاج )وتر(.

)61( في تهذيب اللغة 9: 297، والل�صان والتاج )قال(.

)62( في كتاب ال�صعر 1: 124 عبارة »على اأحوذيين« دون ن�صبة، وعلل التثنية: 87 دون ن�صبة، والخاطريات: 

و�صرح   ،638 وال�صاحج:  ال�صاهل  ور�صالة  ن�صبة،  دون  الثاني  ال�صطر   256 اللغة:  ومجمل  ن�صبة،  دون   62
 ،69 ال�صواهد:  وتخلي�ص  ن�صبة،  دون   217 ع�صفور:  لبن  ال�صعر  و�صرائر   ،141  :4 يعي�ص  لبن  ل  المف�صّ

11 دون  النحو الكوفي:  9، والُموفي في  ابن عقيل للجرجاوي:  والل�صان )حوذ( دون ن�صبة، و�صرح �صواهد 

ن�صبة.

)64-65( في الل�صان )هيب(.

والتاج  )فال(،  والل�صان   ،79  :10 يعي�ص  لبن  المف�صل  و�صرح   ،336  :2 للخطابي  الحديث  غريب  في   )65(

)هيب( و)فال(.

)68( في الجيم 3: 131.

)69( في الجيم 3: 175.

والتاج  )رعب(،  والل�صان   ،318 الحفاظ:  وكنز  ن�صبة،  دون   157  :3 والمخ�ص�ص   ،31 الملّمع:  في   )70(

)رعب( لحميد الأرقط.
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(3(

)1-8( في مخطوطة التعليقات والنوادر 101/ظ، نقال عن مجلة »ثقافة الهند«، مج 11، ع 2، �ص: 109.

(4(

)1-3( في الإ�صعاف 87/ اأ.

)3( في الأزمنة والأمكنة 2: 308.

)4-6( في الأزمنة والأمكنة 2: 315.

(5(

البيتان  207. ون�صب   :1 الأكم:  164، وزهر   :1 الكبرى  الحيوان  284، وحياة   :1 الأمثال  )1-2( في مجمع 

 المنقرّي في معجم ال�صعراء )21( �صمن ثالثة اأبيات، وفي الحما�صة الب�صرّية )2: 15( �صمن 
ّ
لعمرو بن الأهم

�صّتة اأبيات، وعنه في )�صعر عمرو بن الأهتم(: 79.

(6(

بيت  اإلى  اإ�صافًة  المجا�صعي،  ب�صر  بن  لب�صار   247 ال�صجرية:  والحما�صة   ،183  :3 الأخبار  عيون  في   )4-1(

خام�ص هو:

حاجٍة ُدوِن  ــْن  ِم عنَك  ــاٌب  ب �ُصدَّ  باُبهااإِذا  لـــَك  ــٍن 
ِّ
َلــي لأُخــــرى  ـــا  ـــَذْره َف

في   )4-1( الأبيات  ووردت  التميمي.  منقذ  بن  لزياد  من�صوبًا   236 البحتري:  حما�صة  في  ورد  البيت  وهذا   

ن�صبة وفي  12 دون   :2 الب�صرية  الحما�صة  بن خثعم، وفي  379 لهالل   :1 المرت�صى  واأمالي   ،382  :2 الحيوان 

وفي مخطوط »حما�صة  الهاللي،  ثور  بن  لحميد   )618( المغربية:  الحما�صة  وفي  بيا�ص،  البيت  ن�صبة  مو�صع 

النجفي«: )65/ اأ( لهالل بن جع�صم.

)1-3( في البخالء: 240 لهالل بن خثعم، وفي بهجة المجال�ص 1: 291 لب�صار بن ب�صر المجا�صعي.

)1( و)4( في بهجة المجال�ص 2: 310، وبينهما هذا البيت:

حاجٍة دوِن  من  عنَك  ــاٌب  ب �ُصدِّ  ــك بــاُبــهــااإذا  ــٍن ل
ِّ
ــي ـــا لأُخـــــرى ل ـــَذْره َف

 قال: »وقال هالل بن خثعم في اأبيات له، ون�صبت اإلى ب�صار بن ب�صر المجا�صعي: )البيت الأول(… قال يحيى 

م، فقلت: 
ّ

بن خالد: دخلت على الر�صيد يومًا، فاأ�صبُته مّتكئًا ي�صطر في ورقة فيها كتابة بالذهب، فلما راآني تب�ص

فائدٌة اأ�صلح اهلل اأمير الموؤمنين؟ قال: نعم، وجدت هذين البيتين في بع�ص خزائن بني اأمية، وقد اأ�صفت اإليهما 

ثالثًا، واأن�صدني: اإذا �ُصدَّ باب… )البيت(. فاإِن ِقراب الأر�ص… )البيت(

واْجَتِنْب َك  لِعْر�صِ ِمــبــذاًل  تــُك  ِعقاُبَهاول  َك 
ْ
َيْجَتِنب ي  الَمعا�صِ ــوَب  ُرك

Homaid_Bin_Book.indb   415 7/11/10   2:37 PM



416

 مثَله حرفًا بحرٍف« بهجة المجال�ص 2: 310.
َ
�صيد… فذَكر

ّ
 وعن اأبي محمد اليزيدي قال: دخلُت على الر

)1-2( في المعاني الكبير: 237 دون ن�صبة.

)2( في الأ�صا�ص )اأن�ص(، والل�صان )زور( دون ن�صبة.

254 دون ن�صبة، وفي مخطوط  الكبير:  المعاني  221 لهالل بن ج�صم )كذا(، وفي   :3 )4( في عيون الأخبار 

�صول  …« 2: 62/ اأ لحميد بن ثور، قال: »وحّدثنا اإ�صماعيل الأ�صدى 
ّ
»الدلئل في �صرح غريب حديث الر

بن  لرافع   177 المعاني:  مجموعة  وفي  )البيت(…«،  ثور:  بن  لحميد  الأعرابي  ابن  اأن�صدني  قال  م�صر،  عن 

حمي�صة.

والخالف وا�صح في ن�صبة الأبيات، فمنهم من يرويها اأو يروd بع�صها اإلى حميد بن ثور ومنهم اإلى هالل بن 

خثعم، ومنهم اإلى ب�صار بن ب�صر المجا�صعي.

ولكّن اأقدَم َمْن و�صلت روايته وهو ابن الأعرابي؛ كما في الدلئل ن�صب بع�صها اإلى حميد بن ثور، ثم جاء اأبو 

العبا�ص الجراوي، �صاحب الحما�صة المغربية، فن�صب الأبيات الأربعة اإلى حميد. ون�صبها الجاحظ، والمرت�صى، 

ثم ابُن نباتة اإلى هالل بن خثعم.

وي�صطرب ابُن قتيبة في روايتها، فيروي الأبيات الأربعة الأولى ومعها بيت خام�ص اآخر لب�صار بن ب�صر، ثم يروي 

البيت الرابع لهالل بن ج�صم )كذا(.

ه على الختالف في ن�صبتها، فقال: »قال هالل بن خثعم في اأبيات له، ون�صبت اإلى ب�ّصار 
ّ
ثم جاء ابن عبد البر فنب

بن ب�صر المجا�صعي«.

واأما �صاحب مجموعة المعاني فن�صبه اإلى رافع بن حمي�صة، وموؤلف مجموعة المعاني مجهول.

ولي�ص لدّي ما يوؤّكد ن�صبتها اإلى اأحد هوؤلء ال�صعراء الأربعة اإل اأْن يكون الِقَدُم في الرواية، فاأقدم الرواة هو ابُن 

الأعرابي، وقد ن�صب بع�صها اإلى حميد بن ثور.

(7(

)1( في الل�صان )دحن(.

(8(

)1( في الأغاني 8: 263.

)2( في الجيم 2: 299.

)3( في الجيم 1: 210.
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(9(

)1( في عبث الوليد: 88.

)2( في معجم ما ا�صتعجم: 160، 391، 561.

)3( في تهذيب اللغة 10: 598، والتكملة والذيل وال�صلة 1: 446 والل�صان والتاج: )�صبج( و)بدن(. 

)4( في النبات: 220.

)5( في النبات: 214، وتهذيب اللغة 11: 113، والل�صان )جفن(.

)6( في �صرح ديوان اأبي تمام 2: 356.

والتاج  و)ذرا(،  و)خبز(  )ن�صج(  والل�صان   ،169 200و15:   :10 والمخ�ص�ص   ،111 العامة:  لحن  في   )7(

)خبز( و)ذرا(.

)8( في التكملة والذيل وال�صلة 3: 296 قال: »واأن�صد ابن الأعرابي لرجل من ُعَقيل ي�صف اأتانًا، وهو لحميد 

بن ثور ل غير«، والل�صان )قهمز( قال: »واأن�صد ابن الأعرابي لبع�ص بني عقيل ي�صف اأتانًا«، والتاج )قهمز( ونقل 

تعليَق ال�صاغاني في التكملة على ن�صبة البيت لبع�ص بني عقيل.

)9( في التقفية: 245، وتهذيب اللغة 5: 136، والل�صان والتاج )وحج(.

)9-10( في التكملة والذيل وال�صلة 1: 503، والفائق 3: 147.

)11( في التقفية: 102و245.

)12( في الل�صان )فلج(.

)13( في غريب الحديث للخطابي 2: 66 وال�صطر الثاني في معجم البلدان )الحجالوان(.

(10(

)1-3( في: الل�صان )�صرا(.

)1-2( في التاج )�صرا(.

506، وقال: » قال   :5 ا�صتعجم )كمول(، والتكملة والذيل وال�صلة  ال�صحاح )كمل(، ومعجم ما  )4-5( في 

تان(… وذكر كالمًا. ولي�ص لحميد الأرقط، ول لحميد بن ثور على هذا الروّي 
ْ
ي
َ
الجوهري: وقول حميد: )الب

�صيء«، والل�صان والتاج )كمل(.

)6-7( في غريب الحديث للخطابي 1: 388.
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(11(

 132  :1 القالي  اأمالي  وفي  ماخ«  لل�صَّ الأ�صمعي  »واأن�صد  قال:   116 دريد(:  ابن  اأمالي  من  )تعليق  في   )4-1(

قال: »واأن�صدنا اأبو بكر بن دريد قال: اأن�صدنا اأبو حاتم، عن الأ�صمعي، لحميد بن ثور - ولم يروه الأ�صمعي 

في �صعر حميد«.

)1( في الالآلي 1: 376.

ترد  ولم  �صعر حميد،  في  يرِوها  لم   
ّ
الأ�صمعي باأن  القالي  ح 

ّ
�صر وقد  وُحميد،  ال�صماخ  بين  متنازعة  فالأبيات 

الأبيات في ديوان ال�ّصماخ المطبوع، والأبيات و�صلت اإلينا عن طريق ابن دريد عن الأ�صمعي �صواء ذلك في 

تعليق من اأمالي ابن دريد، وفي اأمالي القالي، ومن ثم فاإنَّ الأ�صمعي �صك في رواية الأبيات اإلى اأحد ال�صاعرين، 

فرواها مره لحميد، ومرة لل�ّصماخ، ولذلك لم يثبتها في �صعر حميد.

(12(

)1( في حما�صة الخالديّين 2: 245 لـ»حميد«.

(13(

)1( في مثلثات قطرب: 109 لـ»حميد«.

(14(

 )1-2( في الر�صالة المو�صحة: 28.

(15(

)1( في المخ�ص�ص 3: 156 دون ن�صبة، والأ�صا�ص )نير( لـ»حميد«.

(16(

)1( و)3( و)6-7( و)9-10( و)26-29( و)13( و)20( و)25( و)18( في ر�صالة الغفران: 255. 

)1-3( و)11( و)13( و)15-18( في المعاني الكبير: 598.

لبن  الحديث  وغريب   ،1202 الهذليين:  اأ�صعار  و�صرح   ،176  :1 والحيوان   ،51 والإبدال:  القلب  في   )1(

الإعراب:  �صناعة  و�صر   ،94  :11 اللغة:  وتهذيب   ،146  :2 القالي  واأمالي   ،65  :2 والإبدال   ،539  :2 قتيبة 

 ،203 ال�صعادة:  و�صفر   ،18 المقال:  وف�صل   ،770  :2 الالآلي  و�صمط   ،278  :13 والمخ�ص�ص   ،191
والتكملة والذيل وال�صلة 1: 89، والل�صان والتاج )جرب( و)جلب(.

)2-5( و)26-27( في الالآلي 2: 968.
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)2-3( في كنز الحفاظ: 604.

)2( في �صرح ما يقع فيه الت�صحيف والتحريف 1: 214، وت�صحيح الت�صحيف وتحرير التحريف: 507.

 :1 والزاهر   ،280  :2 اللغة  وجمهرة   ،813 والنقائ�ص:   ،399 293و7:  189و7:   :2 العين:  في   )3(

48و13:   :13 اللغة  وتهذيب   ،322  :2 القالي:  واأمالي   ،190  :1 والموؤنث  والمذكر   ،203 172و2: 
و16:  ن�صبة،  دون   82  :7 والمخ�ص�ص  5/ب،  والأني�ص  والجلي�ص   ،194 99و4:   :1 اللغة  ومقايي�ص   ،284
وال�صلة  والذيل  والتكملة  ن�صبة،  دون  و)�صاأر(،و)عي�ص(  ن�صبة،  دون  )اأزى(  البالغة  واأ�صا�ص   ،123 و16:   25

3: 18،والل�صان والتاج )�صاأر( و)اأزى(.

)6( و)13( في الحيوان 5: 477.

والتاج  والل�صان   ،283  :3 وال�صلة  والذيل  والتكملة   ،329  :3 اللغة  وتهذيب   ،300  :2 الجيم  في   )7(

)ع�صمز(.

)8( في غريب لبن قتيبة 3: 736.

والنظائر:  والمعاقبة  262،والإبدال   :2 اللغة  وجمهرة   ،175  :3 والجيم   ،322 و1:   202  :1 العين  في   )10(

69، ور�صالة ال�صاهل وال�صاحج: 366، والف�صول والغايات: 64، والتكملة والذيل وال�صلة 4: 347.

)29( و)11-12( في كنز الحفاظ: 325.

وتهذيب   353  :2 والموؤنث  والمذكر   ،410 والتقفية:   ،57 ال�صكيت:  لبن  والممدود  المق�صور  في   )11(

اللغة 10: 351، والمخ�ص�ص 15: 199 دون ن�صبة، والل�صان والتاج )وكر( 

)12( في الل�صان والتاج )نوم(.

)13( في تهذيب اإ�صالح المنطق: 561.

والتاج  والل�صان   ،265  :6 وال�صلة:  والذيل  والتكملة  )�صاأن(،  والأ�صا�ص   ،68  :12 اللغة  تهذيب  في   )14(

)�صاأن( 

)19-25(و)17-18( و)26-28( في ال�صعر وال�صعراء: 392.

)17( في الجيم 2: 80، والتقفية: 536.

)20( في الجيم 2: 300، وتهذيب اللغة 16: 73، والل�صان والتاج )غرر(.

)21( في الأفعال لل�صرق�صطي 1: 79.

)24( في خلق الإن�صان لالأ�صمعي: 207، وخلق الإن�صان لثابت: 222.

)25( في �صرح الق�صائد ال�صبع الطوال: 77، والأغاني 9: 72.

)26( في الأيام والليالي وال�صهور: 23.
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)29( في خلق الإن�صان لثابت: 104، والل�صان) خلق(.

)30-31( في ما اختلفت األفاظه واتفقت معانيه: 59

 )31( في تهذيب اللغة 8: 354، والتكملة والذيل وال�صلة 2: 319، والل�صان والتاج )ق�صد(. 

)32( في الملمع: 46.

(17(

)1-2( و)4-6( في القت�صاب في �صرح اأدب الكتاب 3: 292.

الحطيئة،  اإلى  ُه 
َ
ب

َ
وَن�ص  217 للّمبرد:  والكامل   ،226 القراآن:  م�صكل  وتاأويل  و139،   70 الإبل:  كتاب  في   )1(

 ،344  :2 الأدب  وديوان   ،182 الطوال:  ال�صبع  الق�صائد  و�صرح  857/ب،   :2 والدلئل   ،323 والفاخر: 

)ن�صج(،  وال�صحاح   ،454  :2 ال�صعر  وكتاب  المبرد،  عن  نقاًل  الحطيئة  اإلى  ون�صبُه   558  :10 اللغة  وتهذيب 

ن�صبة،  579 دون  الأ�صياء:  اأ�صماء  871، والتلخي�ص في معرفة  اللغة:  354، ومجمل  ال�صعر:  نقد  والمن�صف في 

اإلى حميد  اأّوًل  اإلى الحطيئة، والل�صان )ن�صج( ن�صبة  البالغة )ن�صج( ون�صبُه  227، واأ�صا�ص   :3 وكتاب الأفعال 

ثم اإلى الحطيئة نقاًل عن الأزهري.

ه، ويوؤكد ذلك اأّن اأبا �صعيد 
ّ
د، وَمْن رواه للحطيئة تِبعه في وهمه ولم يتنب

ّ
ون�صبة البيت اإلى الحطيئة َوْهٌم من المبر

ال�صكيت لم يروه في �صرحه على ديوان  ابُن  البيت في �صرحه على ديوان الحطيئة، وكذلك  ِو 
ْ
َير كري لم 

ّ
ال�ص

الحطيئة، لكن البيت ا�صُتْدِرك على ديوان الحطيئة من الكامل.

)3( و)5-6( في �صرح �صواهد الإي�صاح: 616.

)3( في العين 3: 398 دون ن�صبة، والغريب الم�صّنف لأبي عبيد: 386 للهذلي، وهو تحريف عن )الهاللي(، 

الهذلي،  اإلى  270 ون�صبُه   :2 اللغة  اأبي عبيد، وجمهرة  نقاًل عن  الهذلي  اإلى  14 ون�صبُه  لثابت:  الإن�صان  وخلق 

وتهذيب اللغة 6: 76 دون ن�صبة، وال�صحاح )�صهد( دون ن�صبة، ومجمل اللغة: 514 دون ن�صبة، والمخ�ص�ص 

وهو  الهذلي،  اإلى  عبيد  اأبو  ون�صبُه  )البيت(  ثور:  بن  حميد  »قال  قال:  )�صهد(  والل�صان  ن�صبة،  دون   24  :1
ت�صحيف«، والتاج )�صهد(.

)4-6( في �صرح اأدب الكاتب: 322.

)4( في غريب الحديث لبن قتيبة 2: 315.

ن�صبة،  218 دون  الفار�صي:  والتكملة لأبي علي   ،138  :3 النحو  في  77، والأ�صول   :4 �صيبويه  في كتاب   )5(

دون   81  :1 الت�صريف  لكتاب  والمن�صف   ،319  :1 والمحت�صب   ،365 :2 لل�صيرافي  �صيبويه  اأبيات  و�صرح 

المف�صل  887، و�صرح  الإي�صاح:  �صواهد  واإي�صاح   ،242  :2 الذهب  ن�صبة، وال�صحاح )حال(، وتح�صيل عين 

العجم:  ة 
ّ
لمي �صرح  في  الم�صجم  والغيث  ن�صبة،  دون   196  :1 الت�صريف  في  والممتع   ،162  :7 يعي�ص  لبن 

1: 268، والل�صان )حال(، والمزهر 2: 103، والتاج )حال(.
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)7( في الجيم 3: 102 دون ن�صبة، وتهذيب اللغة 4: 328، والل�صان والتاج )ف�صح(.

)8( في غريب الحديث لبن قتيبة 1: 474، والأ�صا�ص )حفد(.

)9-10( في �صرح ديوان كعب بن زهير: 177.

)9( في معجم البلدان )رحا(.

دون   739 الإي�صاح:  �صواهد  واإي�صاح   ،466  :1 اللغة  وتهذيب  ن�صبة،  دون   314  :1 ثعلب  مجال�ص  في   )10(

ن�صبة، والل�صان والتاج )عر�ص(.

اء(.
ّ
)11( في معجم ما ا�صتعجم )الغر

)12( في تهذيب اللغة 12: 105، والأ�صا�ص )�صخ�ص(، والل�صان والتاج )�صدد(.

)13( في معجم ما ا�صتعجم )ُكالَّن(، والتكملة والذيل وال�صلة 5: 504.

)14( في معجم ما ا�صتعجم )حبي�ص( و)ال�صالن(.

(18(

)1( في محا�صرات الأدباء 2: 618.

(19(

)1-6( في حما�صة الخالديين: 2: 292.

)1-2( و)5-7( في تهذيب اإ�صالح المنطق: 214.

)5-7( في اإ�صالح المنطق: 348، ومعجم الأدباء 11: 13، والعباب )مناأ(.

)5( في الل�صان )طرد(.

 207  :4 61 دون ن�صبة، وال�صحاح )مناأ(، وكتاب الأفعال  اليزيدي:  452 دون ن�صبة، واأمالي  التقفية:  )7( في 

)مناأ(  والتاج  والل�صان  705و782،  المعلم:  والَم�صوف  ن�صبة،  دون   144 :1 الأنف  والرو�ص  ن�صبة،  دون 

و)دوك(.

(20(

)1-4( في �صرح ديوان الحما�صة للمرزوقي: 1729 ليزيد بن الجهم الهاللي، و�صرح ديوان الحما�صة للتبريزي 

ثور، وفي  بن  لحميد   11  :11 الأدباء:  «، ومعجم  ثور  بن  لحميد  ويروى  الجهم -  بن  »ليزيد  قال:   250  :4
بلوغ الأَرب في معرفة اأحوال العرب 1: 68 قال: » ليزيد بن الجهم الهاللي، ويروى لحميد بن ثور«.

)4( في الل�صان )�صقط( ليزيد بن الجهم الهاللي نقاًل عن ابن بري، والتاج )�صقط( ليزيد بن الجهم الهاللي.
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واأرجح ن�صبتها ليزيد بن الجهم، لأّن اأبا تّمام -وهو اأقدم َمْن رواها - ن�صبها ليزيد بن الجهم، وكذلك المرزوقي 

ه 
ّ
في �صرحه على الحما�صة، ثم جاء التبريزّي فاأثبت ما ن�ص عليه اأبو تمام من ن�صبتها ليزيد بن الجهم الهاللي، ونب

ْت ن�صبتها اإلى حميد في معجم الأدباء.  ُمِح�صَ
َّ
على اأنها ُتروى لحميد بن ثور، ُثم

(21(

)1-5( و)7-17( في منح المدح: 80-79.

)1 5-( و)7-5( في غريب الحديث للخّطابي 1: 568، والمعجم الكبير 4: 47 ومجمع الزوائد 8: 125.

دم�صق  تاريخ  وتهذيب   ،339  :5 دم�صق  وتاريخ   ،354  :2 الفائق  في  و)14(  و)10-7(  و)5-4(   )2-1(

4: 459، ومعجم الأدباء 11: 9.

)1-2( و)14-17( في اأ�صد الغابة 2: 53.

)1-2(، )14-15( في الإ�صابة 2: 39، والإ�صعاف 86 / ب.

)1-2( في النهاية في غريب الحديث 4: 68، والل�صان والتاج )ق�صد(.

)4-5( في القامو�ص والتاج )علف(.

 ،275 203و5:  196و4:  و4:   286  :1 الحديث  غريب  في  والنهاية  ن�صبة،  دون   327  :2 العين  في   )4(

والل�صان )جلعد( و)كلز( و)كنز( و)همم(. والتاج )جلعد( و)كلز( و)همم(.

)5-6( في الأ�صا�ص والل�صان )وفد(، وب�صائر ذوي التمييز 5: 242.

)5( في النهاية في غريب الحديث 3: 288و5: 210و5: 219، والل�صان )وكد( و)علف(.

)7( في النهاية في غريب الحديث 2: 12و4: 225، والل�صان )خدب( و)لبد(.

)9( في النهاية في غريب الحديث 5: 19، والل�صان والتاج )نجد(.

(22(

ال�صنتمري وفي  اأو �صنعة  ثعلب  ب�صنعة  �صلمى ولي�ص في ديوانه  اأبي  بن  لزهير   154 البحتري:  )1( في حما�صة 

�صرح حما�صة اأبي تمام للمرزوقي: 1125 ون�ّص على اأنه لحميد بن ثور.

(23(

)1( في معجم ما ا�صتعجم: 473.
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(24(

)1( في كتاب الأمثال لموؤّرج: 57.

(25(

)1( في الأفعال لل�صرق�صطي 3: 343.

(26(

)1-4( في الإ�صعاف: 87/ اآ.

)5( في الأ�صا�ص )�صبر(.

(27(

 )1-4( في الجلي�ص ال�صالح الكافي 2: 229، وتاريخ دم�صق 2: 728، وتهذيب تاريخ دم�صق 2: 419.

(28(

)1( في العين 7: 303، وتهذيب اللغة 13: 77، والل�صان )�صنا(.

(29(

)1-2( في اأمالي المرت�صى 2: 32.

)1( في الل�صان والتاج )ظهر(.

)2( في الفائق 1: 465.

)3( في معجم ما ا�صتعجم: 549.

(30(

ومقايي�ص  ن�صبة،  دون  و)مزن(  )ف�صط(  وال�صحاح  ن�صبة،  دون   505 و15:   339  :12 اللغة  تهذيب  في   )1(

ن�صبة،  دون   57  :2 والأمكنة  والأزمنة  ن�صبة،  دون   229 ناعتين:  وال�صّ م�صنوعًا«  »واأظنه  قال:   318  :5 اللغة 

الأرقط،  اأم  ثور  ابن  اأهو  اإلى حميد ولم يحّدد  311 ون�صبة  ن�صبة، والمر�صع:  والأ�صا�ص )ف�صط( و)مزن( دون 

و�صرور النف�ص: 66 دون ن�صبة، والل�صان )مزن( و)ف�صط( ون�صبُه اإلى َعمرو بن قميئة قال: »واأن�صد الجوهري 

لعمرو بن قميئة« والبيت في ديوان عمرو بن قميئة: 79 عن الل�صان وال�صناعتين، فالبيت متنازع بين ُحميد وابن 

قميئة، فقد ن�صبه ابُن الأثير في المر�صع اإلى حميد، ثم رواه ابن منظور من�صوبًا اإلى ابن قميئة، فلعل ابن منظور 

وقع على ن�صبة البيت لعمرو عند غير الجوهري، اإذ اإنَّ الجوهرّي لم ين�صبه في ال�صحاح )ف�صط( و)مزن(، في 
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حين نجد اأن ابن فار�ص وهو �صابق في الزمن ي�صكك في البيت ويظن اأّنه م�صنوع.

(31(

)1( في الم�صل�صل: 310.

 ،247  :2 وال�صلة  والذيل  والتكملة   ،385 المعلم:  والم�صوف   ،557 المنطق:  اإ�صالح  تهذيب  في   )3-2(

والل�صان والتاج )�صجد(.

 :10 اللغة  وتهذيب   ،453 المف�صليات:  وديوان   ،247 المنطق:  واإ�صالح   ،382 جرير:  ديوان  �صرح  في   )3(

 ،80 اللغة:  فقه  في  وال�صاحبي   ،133  :3 اللغة  ومقايي�ص   ،486 اللغة:  ومجمل  )�صجد(،  وال�صحاح   ،569
والجامع   ،384  :1 الُمْعِرب  ترتيب  في  والُمغِرب   ،504  :3 لل�صرق�صطي  والأفعال   ،87  :12 والمخ�ص�ص 

لأحكام القراآن 1: 591، والبحر المحيط 1: 151، والدّر الم�صون 1: 275.

)4-5( في الل�صان )�صقط( دون ن�صبه.

)5( في حلية المحا�صرة 2: 128، ومحا�صرات الأدباء 2: 610، والل�صان والتاج )غوط( دون ن�صبة.

)6( في المعاني الكبير: 479 وكتاب ال�صعر 1: 290 دون ن�صبة، والدلئل: 2: 114/ اآ.

)7-8( في حما�صة البحتري: 216.

(32(

)1( في الأفعال لل�صرق�صطي 3: 408.

(33(

)1( في معجم ما ا�صتعجم )ذو �صدير(.

)2( في معجم ما ا�صتعجم )الغمر(.

)3-9( في حما�صة الخالديين 1: 41، والدر الفريد 4: 327.

)3-5( و)11( و)10( في �صرح نهج البالغة 5: 171.

)3( و)7-8( و)5-6( في الزهرة 1: 273.

ن لعامر بن الطفيل.
ْ
)3-4( في �صرح ديوان الحما�صة للمرزوقي: 712 من�صوَبي

)3( في تاريخ دم�صق 5: 341 وتهذيب تاريخ دم�صق 4: 461، وم�صالك الأب�صار لبن ف�صل اهلل 14: 122.

)4( في محا�صرات الأدباء 2: 9 دون ن�صبة.

)9-10( و)13( في التعليقات والنوادر 1: 251.
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)10( في البيان والتبيين 3: 26، و�صرح ديوان الحما�صة للمرزوقي: 130، وخزانة الأدب 6: 222.

)12( في المعاني الكبير: 1029.

)14-17( في الحما�صة ال�صجرية: 277.

)16-17( في فقه اللغة و�صر العربية: 325، والحما�صة الب�صرية 2: 274.

(34(

)1( في التعليقات والنوادر 1: 163.

)2( في الأ�صا�ص )خباأ(.

)3-13( في التعليقات والنوادر 1: 262.

)3( في اأمثال الحديث: 61.

)4( في الل�صان )ماأر( و)مور( دون ن�صبة.

)14( في العين 3: 375.

)15( في البارع: 333.

(35(

)1-3( في معجم البلدان )ثرمداء(.

)1-2( في الوح�صيات: 234 لف�صاله بن �صريك الأ�صدي، والبيان والتبيين: 4: 51 دون ن�صبة.

فيها  ن�صبة  دون  )ظهر(،  والتاج  والل�صان   ،98  :3 وال�صلة  والذيل  والتكملة   ،246  :6 اللغة  تهذيب  في   )3(

جميعًا.

 ،2 ج   ،11 مج  الهند:  ثقافة  مجلة  عن  نقاًل  154/ب  والنوادر:  التعليقات  مخطوط  في:  و)10-8(   )6-4(

�ص 110.

)6-8( في الالآلي 883، والتنبيه على اأوهام اأبي علي: 126.

)6( في الالآلي 2: 868.

)8( في الجيم 2: 298، واأمالي القالي 1: 252.

)9-10( في البر�صان والعرجان: 296.

)11( في التقفية: 399.
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)12( في الل�صان والتاج )عبط(.

)13( في الأ�صا�ص )غبب(.

(36(

)1-3( و)5-44( في منتهى الطلب 5: 66/اآ

)2( و)5( و)3( في الكامل: 859.

)5-8( في المحب والمحبوب 2: 144.

)7-8( في الجيم 1: 195.

الحديث  وغريب   ،223  :1 للحربي  الحديث  وغريب   ،428 والتقفية:   ،330 المنطق:  اإ�صالح  في   )8(

 ،690 المنطق:  اإ�صالح  وتهذيب  )حجر(،  وال�صحاح   ،133  :4 اللغة  وتهذيب  150و483،   :1 للخطابي 

والم�صل�صل: 62، والم�صوف المعلم: 232، والل�صان والتاج )حجر(.

)9-10( في الّتعازي والمراثي: 280.

67، و�صرائر  التنوخي:  القوافي للقا�صي  19، وكتاب  القراآن:  96، وتاأويل م�صكل  ال�صعر وال�صعراء:  )10( في 

ال�صعر للقزاز: 79 دون ن�صبة، والعمدة: 282 دون ن�صبة.

)12( في معجم ما ا�صتعجم: 404، والل�صان والتاج )جبا(.

)13( في تهذيب اللغة 8: 364، والل�صان والتاج )ق�صر(.

)14-16( في م�صالك الأب�صار لبن ف�صل اهلل 14: 122.

)19( في عيار ال�صعر: 38، وكنز الحفاظ: 631.

والتاج  والل�صان   ،139  :1 اللغة  ومقايي�ص   ،190 الع�صديات:  والم�صائل   ،294  :15 اللغة  تهذيب  في   )26(

)اأمر(.

)28( في التكملة والذيل وال�صلة 6: 273.

 :2 لل�صرق�صطي  والأفعال   ،451  :11 اللغة  وتهذيب  ن�صبة،  دون   221 لالأ�صمعي:  الإن�صان  خلق  في   )29(

187، والل�صان والتاج )�صمذر(.

 ،206 للقزاز:  اللغة  في  والع�صرات   ،95  :4 اللغة  ومقايي�ص   ،219  :1 اللغة  وتهذيب   ،151  :1 العين  في   )34(

والتكملة والذيل وال�صلة 3: 123، والل�صان )عقر( و)عمي(، والتاج )عقر(.

)36( في المخ�ص�ص 5: 107 دون ن�صبة، والأ�صا�ص والل�صان والتاج )بعث(.

)37( في الأزمنة والأمكنة 2: 223.

Homaid_Bin_Book.indb   426 7/11/10   2:37 PM



427

تحريف(  )كذا،  ثور  بن  لأحمد   577  :1 الأدباء  ن�صبة، ومحا�صرات  دون   259 وال�صديق:  ال�صداقة  في   )38(

ون�صرة الإغري�ص: 79.

 ،246  :9 القراآن  تف�صير  في  والتبيان   ،140  :25 الطبري  وتف�صير  ن�صبه،  دون   45  :3 القراآن  معاني  في   )45(

والمقا�صد النحوية 2: 252 دون ن�صبة، وقال: »لم اأقف على ا�صم قائله، ول راأيت اأحداً عزاه اإليه«.

(37(

)1-5( في الدر الفريد 1: 268 لـ»حميد«.

(38(

)1( في غريب الحديث للخطابي 3: 12.

)2( في غريب الحديث للخطابي 2: 59.

(39(

)1-3( في حما�صة الخالديين 2: 34.

)عمر�ص(  والعباب   ،53  :1 الديوان  �صرح  في  والتبيان  )عمر�ص(،  وال�صحاح   ،340  :3 اللغة  تهذيب  في   )2(

و)ع�صب( قال: »ويروى لل�صمة بن عبد اهلل الق�صيري، وهو موجود في ديواني اأ�صعارهما«، والل�صان )ع�صب( 

ه على ن�صبته اإلى ال�صمة كما 
ّ
قال: »وقيل هو لل�صمة بن عبد الق�صيري«، والل�صان )عمر�ص(، والتاج )ع�صب( ونب

ه ابُن منظور، والتاج )عمر�ص(.
ّ
نب

الرابع  البيَت  التبريزي  اإن�صاد  من  لحميد  ن�صبتها  على  وا�صتدللت  ن�صبة،  دون   )269-268( الزهرة  في   )7-4(

لحميد في �صرح ديوان الحما�صة 1: 127.

)4( في �صرح ديوان الحما�صة للتبريزي 1: 127.

)8( في ال�صحاح )هجر�ص( و)�صبم(، وحا�صية على �صرح بانت �صعاد 1: 529، والتاج )�صبم(.

(40(

)1( في اأخبار ال�صعراء المحدثين: 78، والأغاني 18: 217، ومعجم ما ا�صتعجم )الحب�ص(.

)2-6( و)8-9( في منثور المنظوم للبهائي: 150.

)6-8( في تهذيب اإ�صالح المنطق: 710، والل�صان والتاج )جل�ص(، وقال ابن منظور: »قال ابن بري: ال�صعر 

لحميد بن ثور، قال: ولي�ص للخن�صاِء كما ذكر الجوهري« الل�صان )جل�ص(.

)6-7( في العباب )جل�ص(.
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)7( في ال�صحاح )جل�ص( للخن�صاء، والتكملة والذيل وال�صلة 3: 334.

)8( في اإ�صالح المنطق: 340، والم�صوف المعلم: 210.

)12( و)9( في التنبيه على اأوهام اأبي علي: 86، والالآلي: 611.

)10( في الُعباب والتاج )�صل�ص(.

)11( في معجم ما ا�صتعجم )خالئل(.

 ،10  :1 وال�صلة  والذيل  والتكملة   ،216  :11 اللغة  وتهذيب   ،277  :1 القالي  واأمالي   ،91 التقفية:  في   )12(

والعباب والل�صان والتاج )جباأ(.

)14( في معجم ما ا�صتعجم )حر�ص(.

)15( في عيار ال�صعر: 39، وال�صناعتين: 252.

)12-13( في كنز الحفاظ: 369.

 ،256  :4 لل�صرق�صطي:  والأفعال   ،939 اللغة:  ومجمل  )وه�ص(،  وال�صحاح   ،153 البارع:  في   )16(

والتكملة والذيل وال�صلة 3: 444، والعباب والل�صان والتاج )وه�ص(.

)17( في التقفية: 457.

)18( في التقفية: 329.

والتاج  والعباب   ،440  :3 وال�صلة:  والذيل  والتكملة   ،886 اللغة:  ومجمل   ،411  :5 اللغة  مقايي�ص  في   )19(

)نم�ص(.

(41(

)1-2( في العباب والتاج )�صخ�ص(.

)1( في العباب والل�صان والتاج )اأبر(.

الأدب  وديوان  ن�صبة،  دون   183  :1 ثعلب  ومجال�ص   ،487 اللغة:  في  والتقفية   ،75 المنطق:  اإ�صالح  في   )3(

دون   74 220و11:   :9 اللغة  وتهذيب   ،317  :3 والمحبوب  والمحب  ن�صبة،  دون   215 و3:   ،92  :1
 199 23و11:   :11 والمخ�ص�ص   ،934 اللغة:  ومجمل  و)وق�ص(،  ن�صبة  دون  )حجر(  وال�صحاح  ن�صبة، 

ديوان  199، و�صرح  المنطق:  اإ�صالح  ن�صبة، وتهذيب  19، دون  الخم�صة:  الحروف  بين  والفرق  ن�صبة،  دون 

والل�صان  )وق�ص(،  والعباب   ،386 المعلم:  والم�صوف   ،319 العين:  والحور   ،186  :1 للتبريزي  الحما�صة 

والتاج )لجج( و)حجر( و)وق�ص(.

)4( في المحيط في اللغة )2: 470(.

)5-6( في العباب )عك�ص(.
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)6( في التاج )عك�ص(.

)7( في التاج )قل�ص(.

)8( في الأ�صا�ص )قب�ص(.

)9( في ر�صالة ال�صاهل وال�صاِحج: 398.

)10( في الأفعال لل�صرق�صطي 4: 206، والل�صان والتاج )مع�ص(.

)11( في التاج )بر�ص(.

)12( في العباب والتاج )قف�ص(.

)13( في العباب والتاج )رخ�ص(.

)14( في التاج )عق�ص(.

)15( في العباب والتاج )عر�ص(.

)16-17( في الفائق 1: 242.

)17( في مجمل اللغة: 879، والل�صان )نف�ص(.

)18( في العباب والتاج )قم�ص(.

)19( في العباب والتاج )�صح�ص(.

(42(

)1-3( في عيار ال�صعر: 30، وحلية المحا�صرة 1: 181.

ن�صبة،  دون   179  :1 القالي  واأمالي   ،230  :1 والزهرة  ن�صبة،  دون   328  :2 والتبيين  البيان  في  و)3(   )1(

والمحب والمحبوب 3: 31، �صروح �صقط الزند 1: 239.

)2( في التقفية: 591 دون ن�صبة، والل�صان والتاج )زفف(.

و�صروح  )قذي(،  والأ�صا�ص   ،444  :1 والالآلي   ،100  :2 والأمكنة  والأزمنة   ،264  :9 اللغة  التهذيب  في   )3(

لة 6: 491، والّل�صان والّتاج )�صرب( و)قذي(. �صقط الزند 1: 240، والتكملة والّذيل وال�صّ

)4-15( في التعليقات والنوادر 1: 259.

)16( في التعليقات والنوادر 1: 163.

)17-22( في الإ�صعاف: 87/ اأ.

)23( في اأمالي المرت�صى 1: 319. 
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.450 :2 
ّ
)24( في غريب الحديث للخّطابي

.413 :1 
ّ
)25( في غريب الحديث للخّطابي

(43(

158 دون   :6 الفريد  ن�صبة، والعقد  2:49 دون  الأخبار  ن�صبة، وعيون  259 دون   :2 البيان والتبيين  )1-2( في 

ن�صبة، ومجموعة المعاني:530، وغرر الخ�صائ�ص الو�صحة: 229 دون ن�صبة.

(44(

)1-13( و)15-17( و)19-21( و)23-29( في منتهى الطلب 5: 69/ب.

)1-3( و)5-6( و)12( و)17( و)19( و)24-25( في م�صالك الأب�صار لبن ف�صل اهلل 14: 122.

)12( و)14( و)16-17( و)19-21( و)32-28( في ال�صعر وال�صعراء:390.

)12-14( و)16-17( و)19-22( و)24-28( و)15( في المقا�صد النحوية 1:562.

)12-13( و)30( و)19-20( و)15-28( و)17( و)21-22( في الحما�صة الب�صرية 2: 338.

)12-13( و)28( و)19( و)25( و)17( و)21( في ال�صاهل وال�صاحج: 645.

)13-14( و)16-17( و)19-21( و)23-28( في المعاني الكبير: 194.

)13( في تثقيف الّل�صان: 98.

)14( في المعاني الكبير: 235.

)15( و)17( و)28( و)25( في الحما�صة ال�صجرية: 719.

)15( و)28( و)17-18( و)25( في اأمالي المرت�صى 2: 213.

)17( و)19( و)25( في طبقات ُفُحول ال�صعراء: 584.

)17( في خلق الإن�صان لالأ�صمعي: 219، وخلق الإن�صان لثابت: 265.

)19( و)25( في الب�صائر والّذخائر 3: 322، والأ�صا�ص )تبع( و)طرف(، والّل�صان والّتاج )طرف(.

وديوان  ن�صبة،  دون   518  :1 والزاهر  2/ب،   :2 والدلئل   ،58 والفاخر:  المنطق:317،  اإ�صالح  في   )21(

للخطابي  الحديث  918، وغريب  اللغة:  و)ذرع(، ومجمل  )وح�ص(  حاح  وال�صّ ن�صبة،  دون   206  :3 الأدب 

المعلم:  الم�صوف  )وح�ص(،  والأ�صا�ص:   ،672 المنطق:  اإ�صالح  وتهذيب   ،34  :5 والمخ�ص�ص   ،299  :1
819 ون�صبُه اإلى حميد الأرقط، والل�صان والتاج )وح�ص( و)ذرع(.

)25( و)28( في المختار من �صعر �صعراء الأندل�ص: 58، وخزانة الأدب 4: 292.
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)30( و)25( في حياة الحيوان الكبرى 1: 336، و�صرح �صواهد ابن عقيل: 43.

والعقد   ،55 ال�صعر:  وقواعد  الأخبار:82،  وعيون   ،335 والعرجان:  والبر�صان   ،467  :6 الحيوان  في   )25(

نوا�ص:  اأبي  اأرجوزة  وتف�صير   ،164 الحما�صة:  اأبيات  ومعاني   ،74 الأدب:  في  والم�صون   ،42  :6 الفريد 

ن�صبة،  دون   98  :2 الراغب  ومحا�صرات  ن�صبة،  دون   390 القلوب:  وثمار   ،393  :1 الأمثال  وجمهرة   ،30
مقامات  و�صرح   ،356  :2 الّديوان  �صرح  في  والتبيان   ،1752 الّزند:  �صقط  و�صروح   ،61  :1 والم�صتق�صى 

تاريخ  في  ْلغة 
ُ
والب ن�صبة،  دون   165  :1 الم�صون  ّر  والدُّ ن�صبة،  دون   298  :3 الرواة  واإنباه   ،1:89 الحريري 

اأئّمة الّلغة: 262.

اأبيات  ثمانية  الم�صدرين �صمن  في كال  340، وهو   :2 الب�صرية  والحما�صة   ،2:212 المرت�صى  اأمالي  في   )27(

من�صوبة لقي�ص بن ُبْجرة الَفَزاري المعروف بابن عنقاء.

)28-29( في زهر الآداب: 1000، وحلية المحا�صرة 1: 196، والدر الفريد 1: 74 و4: 254.

البيان:  ومواد   ،63  :1 والموازنة  والو�صاطة:274،   ،251  :2 المحا�صرة  وحلية   ،324  :6 الحيوان  في   )28(

الفريد  والدر   ،225 ال�صعر:  نقد  في  والبديع   ،352  :2 ال�صجرية  والأمالي  ن�صبة،  دون  )ظلل(  والأ�صا�ص   ،453
1: 323 و2: 76.

)30( في الحيوان 6: 472، وثمار القلوب: 400،والم�صتق�صى 1: 426.

ل في الملل والأهواء والنحل 5: 116 لـ»حميد بن ثور الكندي« تحريف وا�صح. )31( في الِف�صَ

(45(

)1( في التقفية: 164.

(46(

)1( في الّل�صان )�صدن(.

(47(

)1( في تهذيب الّلغة 1: 69، والّل�صان والتاج )جعع(.

)2-5( في اأمالي المرت�صى 1: 511.

ات: 86.
ّ
لي )5-6( في ديوان المف�صَّ

ونور   ،195 اللغة:  فقه  في  احبي  وال�صّ  ،693 الكبير:  والمعاني   ،51  :2 قتيبة  لبن  الحديث  غريب  في   )5(

القب�ص: 48، والل�صان والّتاج )قوف(.

 ،233 اللغة:  فقه  في  احبي  وال�صّ  ،398  :2 ال�صعر  وكتاب  ن�صبة،  دون   291 و2:   10  :2 الزاهر  في   )6(

Homaid_Bin_Book.indb   431 7/11/10   2:37 PM



432

وهمع  ن�صبة،  دون   59  :1 الم�صون  والّدر  ن�صبة،  دون   24  :1 المحيط  والبحر  ن�صبة،  دون   63  :1 ب 
ّ
والمقر

الهوامع 1: 87 دون ن�صبة، والّدرر الّلوامع 1: 64 دون ن�صبة.

)7( في المعاني الكبير: 817.

(48(

�ص 11: 147، والّل�صان والتاج )علط(. )1( في المخ�صّ

(49(

)1( في محا�صرات الأدباء 2: 538 لـ»حميد«.

(50(

)1( في غريب الحديث لبن قتيبة 1: 230 )بتحقيق نعيم زرزور(.

(51(

)1-61( في منتهى الطلب: 64/ اآ.

)1( و)48-52( و)56-61( في الإ�صعاف: 86/ب.

)1( و)52( و)54( و)58( و)49( في الأغاني 4: 356، وتجريد الأغاني 2/1: 592.

)52( و)54( وو)50( و)56( و)49( و)57( في الّدرر الّلوامع 2: 23.

جان(.
َ
)8( في معجم البلدان )الأْخر

والأ�صداد   ،99 لالأنباري:  والأ�صداد   ،178 ال�صكيت:  لبن  والأ�صداد   ،23 لالأ�صمعي:  الأ�صداد  في   )10(

ب: 246، والملّمع: 51.
ّ
لأبي الطي

والّل�صان  ن�صبة،  دون   90  :7 �ص  والمخ�صّ  ،458  :1 والموازنة   ،27 ال�صعر:  وعيار   ،226  :1 العين  في   )13(

)رجع(.

)16( في الّل�صان )�صلل(.

)18( في اأمالي للمرت�صى 1: 581.

)19( في الكامل: 959، واأمالي المرت�صى 1: 581، والأزمنة والأمكنة 2: 78، والل�صان )خرق(.

)22( في الّل�صان والّتاج )ح�صب( دون ن�صبة.

 49  :4 الطبري  وتف�صير   218 القراآن:  م�صكل  وتاأويل  ن�صبة،  دون   288 230و2:   :1 القراآن  معاني  في   )24(
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 561  :2 القراآن  تف�صير  في  والّتبيان   ،614 و15:  ن�صبة  دون   80  :5 اللغة  وتهذيب  ن�صبة،  دون   139 و19: 

و8: 80 دون ن�صبة، والأ�صا�ص )روع( دون ن�صبة، والبحر المحيط 3: 31، والّل�صان )نطح( دون ن�صبة و)ن�صع( 

و)مزق( و)حبل( دون ن�صبة و)با(، والتاج )ن�صع(.

لة 5: 67 دون ن�صبة، والّل�صان والّتاج )رهق(  �ص 7: 123 دون ن�صبة، والتكملة والّذيل وال�صّ  )26( في المخ�صّ

و)غ�صم(.

و)ميد(  ن�صبة  دون  )ميث(  والّل�صان  ن�صبة،  دون   346  :2 لة  وال�صّ والّذيل  والتكملة   ،68  :1 الجيم  في   )35(

دون ن�صبة، والتاج )ميد( دون ن�صبة، والّل�صان )اأتي( لحميد الأرقط، وهو َوهم.

)39( في تهذيب الّلغة 16: 147، والّل�صان والّتاج )مح�ص( و)نغق(.

الحما�صة  ديوان  و�صرح   ،394 وال�صعراء:  وال�صعر   ،148 ال�صكيت:  لبن  الحطيئة  ديوان  �صرح  في   )40(

للمرزوقي: 1419.

)44( و)43( و)41( في معجم البلدان )�صمطتان(.

)43( في العين 1: 334.

)44( و)56( في الّزهرة 1: 224.

)48-49( و)52( و)50( و)54( و)56-58( في معجم البلدان )الأبطح(.

)48-50( و)56-57( و)52( و)58( في الحما�صة الب�صرية 2: 224.

)48-50( و)56-58( في الحما�صة ال�صجرية: 507.

)48-49( و)52( و)54( و)58( في معجم البلدان )�صرحة(.

)50-52( و)49( في �صرح اأدب الكاتب للجواليقي: 278.

)52-53( و)56( و)49( و)57-58( في الزهرة 1: 67.

)52( و)56( و)49( و)57( و)58( في العمدة: 530.

)49( و)52( و)54( و)58( في الحلل في �صرح اأبيات الجمل: 190.

والوافي   ،80 المدح:  ومنح   ،53  :2 الغابة  واأ�صد   ،10  :11 الأدباء  معجم  في  و)49(  و)58(  و)54(   )52(

بالوفيات 13: 194، وكنز العّمال 3: 852.

)52( و)50( و)49( في القت�صاب 3: 397.

)52( و)56( و)49( في �صرح نهج البالغة 5: 2.

)49( و)52( في خزانة الأدب 2: 193.
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)52( و)49( في الإ�صابة 2: 39، وتهذيب تاريخ دم�صق 4: 462.

)52( و)58( في تهذيب اإ�صالح المنطق: 677.

 ،70  :14 �ص  والمخ�صّ )�صرح(،  حاح  وال�صّ  523 الكاتب:  واأدب   ،250 القراآن:  م�صكل  تاأويل  في   )52(

والكناية والتعري�ص: 6، وتهذيب اإ�صالح المنطق: 347، و�صرائر ال�صعر لبن ع�صفور: 66، والّل�صان )�صرح( 

 ،154  :1 الّلبيب  ومغني   ،69  :1 الم�صون  والّدر   ،26  :1 المحيط  والبحر   ،479 الّداني:  والجنى  و)روق(، 

وهمع الهوامع 2: 29، والتاج )�صرح(.

)54( في كتاب النخل: 63.

)55( في الم�صل�صل: 102.

)57( في الل�صان والّتاج )عرم(.

)58( في غريب الحديث للخطابي 1: 185 دون ن�صبة. وفي الأيام والّليالي وال�ّصهور: 58، واإ�صالح المنطق: 

354، وال�صحاح )فياأ(،   :1 الكافي  ال�صالح  37، والجلي�ص   :1 الت�صحيف والتحريف  فيه  يقع  320، و�صرح ما 
 :3 للّتبريزي  الحما�صة  ديوان  و�صرح   ،378 للمرزوقي:  الحما�صة  ديوان  و�صرح   ،259  :2 والأمكنة  والأزمنة 

القراآن  لأحكام  والجامع  )فياأ(،  والعباب   ،488 المعلم:  والم�صوف   ،319 386و4:   :1 ال�صير  وزاد   ،316
13: 37و19: 180 ونور القب�ص: 55، والّل�صان والتاج )فياأ( والجلي�ص والأني�ص 28/ب.

(52(

)1-2( في التعليقات والنوادر 1: 265.

 :1 والتحريف  الت�صحيف  فيه  يقع  ما  �صرح  وفي   ،68 ثعلب:  ومجال�ص  و59،   53  :3 والتبيين  البيان  في   )3(

203، وكتاب الع�صا )بتحقيق د.   :1 ّمة، وكتاب الع�صا )�صمن نوادر المخُطوطات( 
ّ
اإلى ذي الر 223 من�صوبًا 

بة، وت�صحيح الت�صحيف 
ْ

ح�صن عبا�ص(: 258 من�صوبًا اإلى حميد بن �صعيد، وهو َوْهٌم، والل�صان )نطق( دون ِن�ص

اإلى  ن�صبته  يوؤّكد  ما  ّمة، وهذا 
ّ
الر البيت في ديوان ذي  يرد  الرمة؛ ولم  اإلى ذي  وبًا 

ُ
من�ص  82 التحريف:  وتحرير 

حميد.

(53(

)1-4( في الإ�صعاف: 87/ اأ.

)4-14( في تاريخ دم�صق 5: 341، وتهذيب تاريخ دم�صق 4: 461.

ات 13: 194.
ّ
)4-8( في الوافي بالوفي

ولم ترد  اأي�صًا،  للفرزدق   197  :7 كثير  لبن  والنهاية  البداية  وفي  للفرزدق،   301  :4 الفريد  العقد  في   )6-4(

ُتها اإليه َوْهٌم.
َ
ب

ْ
في ديوانه َفِن�ص
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)4-5( في الجوهرة 2: 181، ونهاية الأرب 19: 512.

)9( في غريب الحديث للخطابي 1: 622.

)14( في الزاهر 1: 397.

ك( و)الُمَويزج(.
َ
ر

َ
)15( في معجم ما ا�صتعجم )الب

.243 :1 
ّ
)16( في غريب الحديث للخّطابي

(54(

)1-27( في تاريخ دم�صق 5: 341، وتهذيب تاريخ دم�صق 4: 461.

)1-2( في الإ�صعاف 87 / اأ.

)5( في الأمثال لأبي عكرمة: 94.

)13( في �صروح �صقط الّزند: 65.

(55(

)1-6( في البر�صان والعرجان: 200.

)7( في الل�صان والّتاج )هل�ص(.

)8( في الحيوان 3: 47.

)9-10( في الدر الفريد 2: 66.

(56(

)1-4( في الوح�صيات: 78.

(57(

)1-6( في الّتعليقات والّنوادر 1: 261.

(58(

)1( في التعليقات والّنوادر 1: 265.
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(59(

دم�صق  تاريخ  وتهذيب   340  :5 دم�صق  وتاريخ   ،593  :2/1 الأغاني  وتجريد   ،357  :4 الأغاني  في   )3-1(

4: 465، والإ�صعاف: 86/ب.

)1( و)3( و)2( في خلق الإن�صان في اللغة للح�صن بن اأحمد: 241.

)1-2( في تهذيب اإ�صالح المنطق: 41، ووفيات الأعيان 7: 73.

حابة 2: 40. )1( في �صمط اّلالآلي 3: 11، والإ�صابة في تمييز ال�صّ

 :12 الّلغة  تهذيب   147  :2 الأدب  وديوان   ،195  :1 الّلغة  وجمهرة  ن�صبة،  دون   218 التقفية:  في   )2(

 ،159 للقّزاز:  الّلغة  في  والع�صرات   ،513  :3 لل�صرق�صطي  والأفعال  )�صبت(،  حاح  وال�صّ ة، 
َ
ب

ْ
ِن�ص دون   386

ل: 
َ

ْل�ص
َ

والُم�ص  ،93 يد: 
ِّ

ال�ص لبن  والإن�صاف   ،767 الزند:  �صقط  و�صروح  ة، 
َ
ب

ْ
ِن�ص دون   107  :7 �ص  والمخ�صّ

لأحكام  والجامع   ،380 المعلم:  والم�صوف  ن�صبة،  دون   198 المعاني:  وافتراق  المباني  واّتفاق  173و234، 
القراآن 19: 172 دون ن�صبة، والّل�صان والّتاج )�صبت(.

والأ�صا�ص  )طعن(،  حاح  وال�صّ  ،899  :2  
ّ
للحربي الحديث  وغريب   ،130 338و2:   :1 القراآن  مجاز  في   )3(

)ح�صن(، والّل�صان والتاج )طعن(.

(60(

)1-4( في التعليقات والّنوادر 97/ظ نقاًل عن »ثقافة الهند« مجّلد 11 عدد 2 اأبريل 1960، �ص 109.

(61(

)1-3( في التعليقات والّنوادر 1: 264.

.316 :2 
ّ
يرافي

ّ
)4-6( في �صرح اأبيات �صيبويه لل�ص

والمذّكر  ن�صبة،  دون   12 الَعْود:  ِجران  وديوان   ،322 النقائ�ص:  وديوان   ،274  :3 �صيبويه  كتاب  في   )5(

دون   248  :1 والأمكنة  والأزمنة  ن�صبة،  دون   229 النحو:  في  الجمل  وكتاب  ن�صبة،  دون   209  :2 والموؤّنث 

دون   113  :2 ال�صجريّة  والأمالي   ،39  :2 الّذهب  عين  وتح�صيل  ن�صبة،  دون   64  :17 �ص  والمخ�صّ ن�صبة، 

ْين؛ 
َ
َن ال�صاِعر

ْ
ن�صبة، وخزانة الأدب 6: 327 �صمن ثالثة اأبيات من�صوبة لالأرقط، ويبدو اأّن هذا البيت م�صترك َبي

وّي، وهي:
ّ
وّي، واأبيات الأرقط مفتوحة الر

ّ
لأّن ق�صيدَة حميد بن ثور م�صمومة الر

َوْيَحَها ــجِّ  احَل َعَلى  ْلَفا  الذَّ ِني  �صُ رِّ
حاِئَلْهحُتَ والــحــاُل  البيَت  َنُحجُّ  وكيَف 

َلَعلََّنا ــاِر  َيــ�ــصَ حتى  اْمــُكــِثــي  ــُقــْلــُت:  ــْهَف ــَل ــاِب ـــال: اأعـــامـــًا َوَق ــًا، ق ــع ــجُّ م ــُح َن

�َصَتْنَجلي مـــاِن  ـــزَّ ال ــاِت  ــمَّ ــِل ُم ــلَّ  ــَع ــِك نــائــَلــْهَل ــي ــول ــصِ ُي ــا� ــّن ـــــَه ال َل ـــلَّ اإِ وع

وؤيب(. )7( في معجم ما ا�صتعجم )الذُّ

Homaid_Bin_Book.indb   436 7/11/10   2:37 PM



437

(62(

)1( في الّل�صان والّتاج )هجج(.

(63(

)1-3( في العين 4: 87 لـ: »حميد«، والبارع: 105.

)3( في الّل�صان )هول( دون ن�صبة.

(64(

)1-6( في حما�صة الخالديّين 2: 343.

)4( في المحكم 6: 486 دون ن�صبة، وفي الل�صان )كتم( دون ن�صبة.

ر الألفاظ: 90 دون ن�صبة.
َّ
)5( في متخي

(65(

 في الف�صول والغايات: 391.

)2( في �صرور النف�ص: 65.

)3( في الّل�صان والّتاج )�صعد(.

 ،327  :5 لة  يل وال�صّ ن�صبة، والّتكملة والذَّ 127 دون   :10 �ص  ن�صبة، والمخ�صّ 20 دون  ات: 
َ
النَّب )4( في كتاب 

والّل�صان )هلل( و)بثا(، والقامو�ص المحيط )حيهل(، والتاج )حيهل( و)بثا( والخزانة 6: 265.

)5( في الل�صان )رخا(.

الأن�صاب  وفي  طاهر،  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  لعبيد   104 والمحا�صرة:  التمثيل  وفي   ،273  :1 الّزهرة  في   )7-6(

 �صيخ ال�صوفية، واأن�صدا معهما بيتًا ثالثًا:
ّ
المتفقة: 82، و�صير اأعالم النبالء 18: 613 لأبي بكر ال�صبلي

ــي  ــِن ــصَ ــ� ــْن َت الــــَقــــْوم ل  ــَي  ــاق ــص � ــا  ــي ـــي َرَمــــْلف ـــنِّ ــــْدِر َغ ــــِخ ــــــَة ال ويــــا َربَّ

(66(

)1( و)3-4( في العمدة: 530، ومعجم الأدباء 11: 12.

)2( في المنتخب من كنايات الأدباء: 35 دون ن�صبة.

ن�صبة،  دون   1374  :
ّ
للمرزوقي الحما�صة  ديوان  و�صرح  ن�صبة،  دون   208  :1 والموؤنث  المذكر  في   )4-2(

و�صرح ديوان الحما�صة للتبريزّي 3: 313 دون ن�صبة.
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)3-4( في الكناية والتعري�ص: 6 دون ن�صبة.

)3( في الإ�صعاف: 303/ب دون ِن�صبة.

بة، وفي مخطوط )مجل�صان 
ْ

)4( في التبيين عن مذاهب الّنْحِويين: 278 دون ن�صبة، والخاطريات: 84 دون ِن�ص

لأبي بكر ال�صافعي( من مخطوطات الظاهرية 12/ اأ من�صوبًا لـ»عامر بن …«؟ �صمَن �صتة اأبيات، وهي:

َكْلَثِم مِّ 
اأُ ِمــْن  الأطـــالَل  الـــدمُي  ــِم�صقى  َتــَكــلَّ  

ْ
َلـــم ــَمــْت  ــلِّ ُك اإِْن  ــهـــــا  اأنَّ على 

ِبداِرهـا ــُت  ــْف َط اأَ اأَْن  ــْن  ِم َّهــا  �ــرسَ ا�صلميومــا  اأَل  الحبيِب  داَر  يا  قلُت:  واأَْن 

ا�صلمي َت  ُثمَّ ا�صلمي،  ثمَّ  ا�صلمي،  يا  َتَكلَّمياأَل  ــم  ل واإِْن  ــاٍت 
ّ
ــحــي ت ـــالَث  ث

و�صاُحهـا يــجــري  ــــوراُء  ح ِممــنــّعــمــٌة  اأَْه�صَ واِدِف 
ّ
ـــر ال َتــجِّ 

ْ
ُمــر َك�ْصِح  َعلى 

ـــنٌي َمــِريــ�ــصــٌة ــاٍف وع ــص � ٌ ــرسَ ــ� ِمَلــهـــــا َب ِمْع�صَ ــِن 
َ

ــاأَْحــ�ــص ب اإِيــمــاٍء  ــُن  ــص َواأحــ�

ا احَل�صَ ـــُة  يَّ ُمـــرِّ الأَطــــــراِف،  ـــُة  ـــزاريَّ ــِمَف ــَف ــُة ال
َّ
ــي ــاِئ ــِن، ط

ْ
ــي ــَن

ْ
ــي ــَع ــُة ال

ّ
ــي ــزاع ُخ

(67(

)1( في معجم ما ا�صتعجم )القرّي( )ومتالع(.

(68(

لة 6: 59 دون ن�صبة، والّل�صان والتاج )�صمم(. )1-2( في تهذيب اللغة 12: 321، والّتكملة والّذيل وال�صّ

(69(

و)78-70(  و)65-64(  و)52-48(  و)46-45(  و)41-31(  و)29-18(  و)16-8(   )6-1(

في  و)185-157(  و)155-149(  و)147-142(  و)118 - 139(  و)112-111(  و)109-80( 

كتاب فيه �صرح ع�صر ق�صائد م�صهورة: 1/ اأ 20-/ب.

و)46(  و)38-36(  و)26(  و)32-27(  و)25-23(  و)20(  و)22(  و)19-12(  و)7-4(   )2-1(

و)66- و)64-59(  و)50(  و)58(  و)88(  و)57-54(  و)52(  و)44-41(  و)47(  و)33(  و)48( 

و)107- و)109(  و)112(  و)105-100(  و)98-95(  و)93(  و)91-89(  و)87-85(  و)74(   )69
و)138-136(  و)144(  و)149(  و)151(  و)154(  و)135-131(  و)125-118(  و)111(   )108
و)164-160(  و)158-157(  و)155(  و)153-152(  و)150-149(  و)147-145(  و)143( 

و)150(  و)143(   )63( الأبيات  اإّل  84/ب  والإ�صعاف:  اأ،   /5:60 الطلب  منتهى  في  و)9-8(  و)11-10( 

فلم ترد في الإ�صعاف.

و)27-26(  و)35-33(  و)31(  و)32(  و)29-28(  و)23-18(  و)16-15(   )13 و)-8   )3-1(

و)88(  و)65(  و)50(  و)53-52(  و)49(  و)47(  و)48(  و)46-45(  و)64(  و)41-39(  و)25-24( 
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و)130-129(  و)101-100(  و)188-186(  و)128-126(  و)79-77(  و)75(  و)81(  و)70( 

و)118(  و)107-106(  و)191-189(  و)99(  و)95(  و)93(  و)91-89(  و)82(  و)85-83( 

و)139(  و)149(  و)147(  و)122-123(و)138-135(  و)125-124(  و)121(  و)118-109( 

و)169(  و)160-157(  و)155-154(  و)133-132(  و)152(  و)141-140(  و)151-150( 

و)162-184( في الَو�صيط: 129.

)1-2( في كنز الحّفاظ: 377.

 :5 القراآن  330، والجامع لأحكام  117، والعمدة:   :5 الملل والنحل  85 والف�صل في  الأديب:  )1( في فرحة 

232، وحا�صية على �صرح بانت �صعاد 1: 145.

)3( في مقايي�ص الّلغة 2: 491.

الآداب  زهر  في  و)170-169(  و)157(  و)155(  و)150-146(  و)141-140(  و)135(   )9-8(

.223 :1

ات: 288.
ّ
)10-11( و)8-9( في الوح�صي

)8( و)146( و)169-170( في ال�صعر وال�صعراء: 390.

)8-9( و)135( و)155( في بلوغ الأرب في معرفة اأحوال العرب 3: 143.

 ،33  :2 الظرفاء  وحما�صة   ،52 والمحا�صرة:  والتمثيل   ،89 والبالغة:  و1032،   284 الكامل:  في   )9-8(

ومخت�صر   ،340  :5 دم�صق  وتاريخ   ،532  :1 والالآلي   ،238  :2 المجال�ص  وبهجة   ،255 الغفران:  ور�صالة 

 :2 الفريد  والدر   ،110 ال�صعر:  �صنعة  في  والممتع   ،460  :4 دم�صق  تاريخ  وتهذيب   ،273  :7 دم�صق  تاريخ 

عديّة: 247.
ّ

117، وم�صالك الأب�صار لبن ف�صل اهلل 14: 122، ونهاية الأرب 3: 65، والتذكرة ال�ص

 :2 الأخبار  وعيون   ،62 الموفقيات:  والأخبار   ،154  :1 والتبيين  والبيان   ،503  :6 الحيوان  في   )8(

وديوان   ،96 البحترّي:  وحما�صة   ،1218 الكبير:  والمعاني   ،65 وال�صعراء:  وال�صعر   ،321 و 2:   191
 ،167  :1 اأبيات…«  اأعجاز  في  و»ر�صالة  و131،   47 ال�صعر:  وعيار   ،346  :2 والزهرة   ،294 ات: 

ّ
لي المف�صّ

 :1 المحا�صرة  وحلية   ،110 المو�صحة:  �صالة 
ّ
والر  ،37  :1 ن 

ْ
الخالديّي وحما�صة   ،280 الختيارين:  وكتاب 

 ،388 الّنبوية:  والمجازات   ،146 الأدب:  في  والم�صون   ،44 ال�صناعتين:  وكتاب  247و255و369، 
وتف�صير   ،613 الزند:  �صقط  و�صروح   ،249 البيان:  ومواد   ،145 والإيجاز:  والإعجاز   ،29 المجانين:  وعقالء 

 ،390  :2 الديوان  �صرح  في  والتبيان   ،228 ال�صعر:  نقد  في  والبديع   ،89 ب: 
ّ
الّطي اأبي  �صعر  في  المعاني  اأبيات 

و�صرح مقامات الحريرّي 1: 234و283، ونور القب�ص: 24و149، ومجموعة المعاني: 29.

وكتاب  ن�صبة،  دون   359  :5 واإعرابه  القراآن  ومعاني   ،394 المنطق:  واإ�صالح   ،293  :1 العين  في   )9(

وال�صحاح   ،13  :2 اللغة:  وتهذيب   ،74 الّتنوخي:  للقا�صي  القوافي  وكتاب   ،202 لالأنباري:  الأ�صداد 

العالء  اأبي  المختار من لزوميات  814، و�صرح  المنطق:  اإ�صالح  92، وتهذيب   :1 المجال�ص  )ع�صر(، وبهجة 

2: 478، والفروق بين الحروف الخم�صة: 302، واأ�صا�ص البالغة: )ع�صر( من�صوبًا للمتلّم�ص، وعنه في ديوان 
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فن�صبه  البيت  ن�صبة  في  الّنا�صخ  وَخَلط   162 المح�صورة:  والفوائد   ،134 العين:  والحور   ،313 المّتلم�ص: 

لتان، وهو: َب بيتًا يليه لحميد وهو لل�صّ
َ

لتان العبدي، وَن�ص لل�صّ

الكبيـ ـــى  ـــَن واأف ــَي  ــغ ــصّ ــ� ال ـــاَب  ـــص اأ�
ّ
ــي ــصِ ــ� ــَع  ال

ُّ
ــــداِة َوَمـــــر ــــَغ  اَل

ُّ
ــــر  َك

َ
ـــر ـ

والجامع  ن�صبة،  دون   1007 عادة: 
ّ

ال�ص و�صفر   ،542 الُمْعَلم:  والم�صوُف   ،326  :1 الّديوان  �صرح  في  والتبيان 

لأحكام القراآن 20: 179، والّل�صان )ع�صر(، والبحر المحيط 8: 509.

)12( في معجم ما ا�صتعجم )َهَدانان(.

14( في الّل�صان )قلهزم(.

 92  :1 للحربي:  الحديث  وغريب   ،423 والتقفية:   ،185 القراآن:  غريب  وتف�صير   ،109 الأنواء:  في   )15(

بع الّطوال: 545، وكتاب ال�صعر 2: 371، وتهذيب اللغة 5: 
ّ

ون�صبة لجميل وهو تحريف، و�صرح الق�صائد ال�ص

49، والأزمنة والأمكنة 1: 177، و�صرح ديوان الحما�صة للّتبريزي 1: 43، والل�صان والّتاج )حرم(.

ر(، ومعجم البلدان )َلْعباء(.
ّ
)16( في معجم ما ا�صتعجم )الني

)18( في كتاب الإبل: 119 و127 و149، وفي الملّمع: 93.

)19( في العين 3: 138.

)20( في الجيم 3: 150 دون ن�صبة، والف�صول والغايات: 209.

والّذيل  والّتكملة   ،77  :7 والمخ�ص�ص   ،524 والبارع:   ،136 الإبل:  وكتاب   ،269  :2 الجيم  في   )22(

لة 6: 43 دون ن�صبة، والل�صان )قرر( و)�صدا(، والّتاج )قرر(. وال�صّ

.565 :2 
ّ
)24( في غريب الحديث للخّطابي

)26-27( في الُجمان: 159.

)27( و)26( في تهذيب اللغة 2: 333، والل�صان والّتاج )ثعب(.

والمن�صف   ،196 الّطوال:  بع 
ّ

ال�ص الق�صائد  و�صرح   ،270  :1 والّزاهر  ن�صبة،  دون   545 ال�صتقاق:  في   )26(

لكتاب الت�صريف 1: 35 دون ن�صبة، والف�صول والغايات: 30.

)27( في �صروح �صقط الزند: 1258.

والل�صان   ،294 لالأنبارّي:  والأ�صداد   ،197 ال�صّكيت:  لبن  والأ�صداد   ،44  :
ّ
لالأ�صمعي الأ�صداد  في   )28(

والّتاج )قور(.

)29( في الفائق 1: 506.

)30( في تهذيب الّلغة 1: 94 دون ن�صبة، والّل�صان والّتاج )دعع(.

اء: 41 دون ن�صبة، والأيّام والّليالي وال�ّصهور: 56.
ّ
)32( في المق�صور والممدود للفر
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)39( و)34-35( و)51( )47( و)81( و)84( و)52( و)64(: في اإي�صاح �صواهد الإي�صاح: 772.

)34( في معجم ما ا�صتعجم )خور( و)زابن(، ومعجم البلدان )خور( و)زابن(.

)36( في كتاب الأفعال 1: 250.

)لهجم(،  حاح  وال�صّ ن�صبة،  دون   152 للفار�صي:  والّتكملة  ن�صبة،  دون   75 الع�صدّيات:  الم�صائل  في   )39(

والّل�صان والّتاج )�صرد( و)لهجم(.

ب: 233، والّل�صان والّتاج: )�صف�صر(.
ّ
)44( في تهذيب الّلغة 13: 154، والمعر

)80( و)71( و)45( في تهذيب اإ�صالح المنطق: 44.

والّزاهر   ،147  :8 الطبرّي  وتف�صير   ،450 والتقفية:   ،11 المنطق:  واإ�صالح   ،375  :1 القراآن  معاني  في   )45(

و�صروح  ن�صبة،  دون   35  :4 �ص  والمخ�صّ و)طفل(،  )لب�ص(  حاح  وال�صّ  ،443  :12 الّلغة  وتهذيب   ،354  :1
ن�صبة،  دون  )لب�ص(  والأ�صا�ص  ن�صبة،  دون   182  :3 الم�صير  وزاد   ،234 الغّوا�ص:  ودّرة   ،704 الّزند:  �صقط 

وخلق الإن�صان في الّلغة للح�صن بن اأحمد: 187، والم�صوف المعلم: 690، والّل�صان والّتاج )لب�ص( و)طفل(، 

وت�صحيح الّت�صحيف: 451.

)47( في معجم ما ا�صتعجم )جيهم( من�صوبًا لل�صّماخ، وعنه في ديوان ال�ّصّماخ: 461.

)157( و)48( في المخ�ص�ّص 14: 16.

)قمطر(  والّل�صان   ،176  :3 لة  وال�صّ والّذيل  والّتكملة   ،407  :9 الّلغة  وتهذيب   ،547 البارع:  في   )48(

من�صوبًا اإلى جميل، وهو تحريف.

)49( في البارع: 343.

)52( في الّل�صان والّتاج )�صنع(.

)56( في الّل�صان والّتاج )�صور(.

ب: 233، والعباب والّل�صان والّتاج: )�صجلط(.
ّ
)61( في تهذيب الّلغة 11: 242، والفائق 1: 573، والمعر

)69( في جمهرة الّلغة 3: 216.

عيون  في  و)129(:  و)127-126(  و)93(  و)91-89(  و)85(  و)83(  و)78-77(  و)82(   )70(

الأخبار 4: 143.

)78( و)70( في الأغاني 4: 354.

)99( و)77-78( و)127( في مجموعة المعاني: 518.

للخطابي  الحديث  وغريب   ،23 والملّمع:   ،427 والو�صاطة:   ،132 والكامل:   ،32  :4 الحيوان  في   )78(

1: 524، وبهجة المجال�ص 2: 11، والفرق بين الحروف الخم�صة: 160، والبديع في نقد ال�صعر: 224.
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بن  للجالح  )�صذق(  والتاج  ن�صبة،  دون  و)�صوذق(  )�صذق(  والّل�صان  ن�صبة،  دون  )�صذق(  ال�صحاح  في   )79(

قا�صط العامرّي.

)84( و)83( و)85( و)89-91( في الو�صاطة: 427.

)88( في الّل�صان )�صرا(.

)90( في كتاب الأفعال 3: 121.

 ،34  :2 والّزاهر   ،271 والفاخر:   ،302  :4 للهروّي  الحديث  وغريب   ،50 والإبدال:  القلب  في   )91(

و)�صمم(،  )ح�ص�ص(  حاح  وال�صّ  ،403  :3 الّلغة  وتهذيب   ،245  :2 والإبدال   ،173  :3 الأدب  وديوان 

 :6 القراآن  تف�صير  في  والّتبيان   ،109  :12 �ص  والمخ�صّ  ،428 و1:  ن�صبة،  دون   109  :3 الأفعال  وكتاب 

لة 3: 537، والّل�صان والّتاج )ح�ص�ص( و)ن�ص�ص( و)�صمم(، والّدّر الم�صون 6:  154، والّتكملة والّذيل وال�صّ
514 دون ن�صبة، وم�صاهد الإن�صاف: 116.

)93( في كتاب الأفعال 1: 80، والّل�صان )رجح( دون ن�صبة.

)95( في كتاب الأفعال 3: 540، والّل�صان )عيل(.

بن طاعة  اإلى حميد  من�صوبة   88  :1 ال�صعراء  اأّمه من  اإلى  َب  ُن�صِ َمْن  ر�صالة  في  )99( و)124( و)121( و)126( 

.
ّ
كوني

ّ
، والموؤتلف والمختلف: 220 من�صوبة اإلى حميد بن طاعة ال�ص

ّ
كوني

ّ
ال�ص

)101( و)99( في اّلالآلي 2: 680.

والّل�صان   ،281  :13 �ص  والمخ�صّ  ،384  :2 والإبدال   ،42  :2 القالي  واأمالي   ،4 والإبدال:  القلب  في   )101(

والّتاج )�صدل( و)رقم(.

)102( في المعاني الكبير: 731.

)106( في معجم البلدان )نجدان(.

63 دون ن�صبة، وتهذيب  األفاُظه واّتفقت معانيه:  299، وما اختلفت  94 دون ن�صبة، و6:   :5 العين  )107( في 

لة  وال�صّ والّذيل  والّتكملة  )مزق(،  والأ�صا�ص  ن�صبة،  دون   206 و16:   ،445 و11:  ن�صبة،  دون   442  :8 الّلغة 

3: 484، والعباب )�صو�ص(، والّل�صان )�صو�ص(، و)مزق( دون ن�صبة، و)تاأم(، والّتاج )�صو�ص( و)تاأم(.

وتهذيب   ،380 الّطوال:  بع 
ّ

ال�ص الق�صائد  و�صرح   ،167  :1 والّزاهر   ،249 والبارع:   ،103 التقفية:  في   )109(

الّلغة 9: 274 وغريب الحديث للخطابي 1: 349، والأ�صا�ص والّل�صان والّتاج )قراأ(.

)118( في جمهرة الّلغة 2: 336، وال�صحاح )ر�صم(، ومجمل الّلغة: 376، والّل�صان والّتاج )ر�صم(.

والّتاج  والّل�صان   ،313  :4 لة  وال�صّ والّذيل  والّتكملة   ،182  :2 الّلغة  وتهذيب   ،12  :2 العين  في   )124(

)طلع(.

ات: 193، والحيوان 3: 197.
ّ
)127( و)129( و)135( و)151( و)154-157( في الوح�صي
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�ص 4: 3 دون ن�صبة، والّتاج )ق�صر( دون ن�صبة. )127( في المخ�صّ

�ص 6: 91 دون ن�صبة، والّل�صان والّتاج )�صرا(. )128( في كتاب الأفعال 2: 239، والمخ�صّ

اهل وال�صاحج: 624. )129-130( في ر�صالة ال�صّ

)135-142( و)145( و)147-150( و)152( و)154-158( في معجم البلدان )يبمبم(.

)135( مع اأربعة ع�صر بيتًا اأُخرى حذفها محّقق الحما�صة الب�صرية مختار الدين اأحمد، انظر الحما�صة الب�صرّية 

.150 :2

ة 1: 210.
ّ
)135( و)151( و)136-140( و)146-150( و)155( و)158( في طبقات ال�ّصافعي

 :2 الخالديَّين  حما�صة  و)158(في  و)155(  و)150-149(  و)147-146(  و)144(   )139-135(

.318

وحياة   ،1028 الكامل:  في  و)158(  و)155(  و)137(  و)150(  و)139(  و)151(  و)154(   )135(

الحيوان الكبرى 2: 11، وبلوغ الأرب في معرفة اأحوال العرب 2: 363.

الأكم  وزهر   ،13  :1 الحريرّي  مقامات  �صرح  في  و)158(  و)155(  و)137(  و)150(  و)139(   )135(

.167 :2

)135( و)139( و)155( و)150( و)158( في اّلالآلي 1: 382.

)135( و)151( و)150( و)158( في العقد الفريد 5: 415.

)135( و)150( و)155( و)158( في م�صاهد الإن�صاف: 119.

)135( و)155( و)158( في الأوائل 1: 125.

)135( و)154( و)139( في القت�صاب 3: 20.

)135( و)156( و)158( في الّزهرة 1: 245، ومعجم الأدباء 11: 12، و�صرور الّنف�ص: 95.

)135-136( في ر�صالة المالئكة: 11، والأ�صباه والنظائر لل�صيوطي 8: 73، والّتاج )علط(.

الّلغة:  ومجمل  )حمم(،  حاح  وال�صّ  ،431  :3 اللغة  وتهذيب   ،25 الكاتب:  واأدب   ،24  :3 العين  في   )135(

و�صفر   ،182 العين:  والحور   ،241 والم�صل�صل:   ،113  :16 �ص  والمخ�صّ  ،6  :2 الّلغة  ومقايي�ص   ،211
وحياة  و)حمم(،  و)�صوق(  )حرر(  والّل�صان   ،623  :5 وال�صلة  والذيل  والتكملة  ن�صبة،  دون   1017 عادة: 

ّ
ال�ص

الحيوان الكبرى 1: 233، وزهر الأكم 1: 79، وخزانة الأدب: 10: 256، والتاج )حرر( و)�صاق(.

�ص  والمخ�صّ ن�صبة،  دون   167 و2:  ن�صبة،  دون   109  :2 الّلغة  وتهذيب   ،10 341و2:   :1 العين  في   )136(

الّلغة  في  الإن�صان  وخلق  ن�صبة،  دون  )�صفع(  والأ�صا�ص   ،1463 الّزند:  �صقط  و�صروح  ن�صبة،  دون   171  :8
لة 4: 154، والّل�صان )علط( و)�صفع(. للح�صن بن اأحمد: 199، والّتكملة والّذيل وال�صّ
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)154( و)139-141( في الأغاني 4: 355، وتمثال الأمثال: 400.

)155( و)154( و)157-158( و)139( في اإي�صاح �صواهد الإي�صاح: 485:

)142( في الل�صان )زلغب(.

 :3 الأفعال  وكتاب  ن�صبة،  دون   63  :1 والمخ�ص�ص   ،460 والبارع:   ،61 لثابت:  الإن�صان  خلق  في   )143(

.489

)144( في الر�صالة المو�صحة: 29.

)145( في النبات: 347.

)146( في عيون الأخبار 2: 188، والموازنة 1: 378، وم�صالك الأب�صار لبن ف�صل اهلل 14: 122.

)149-150( و)152( في الأ�صداد لالأنبارّي: 104.

)151( و)150( و)157( في بلوغ الأرب في معرفة اأحوال العرب 2: 263.

)150( و)154( في الموازنة 2: 153.

ات: 136، ودلئل الإعجاز: 166.
ّ
)154( و)151( في الم�صائل الحلبي

والتاج  و)جول(،  )�صدح(  والل�صان   ،409  :3 الأفعال  كتاب   .203  :3 للخطابي  الحديث  غريب  في   )151(

)�صدح(.

والم�صالك  )ببمبم(،  البلدان  ومعجم  )يبنبم(،  ا�صتعجم  ما  ومعجم   ،591  :15 اللغة  تهذيب  في   )154(

والممالك: 135، والّل�صان )ببم(، والتاج )اأبنبم(.

)155-158( في اأخبار اأبي تّمام: 215، وديوان المعاني 1: 326، و�صرح �صواهد الإي�صاح: 331.

وحلية   ،139  :1 القالي  واأمالي   ،56  :
ّ
لالأ�صمعي ق 

ْ
والَفر ن�صبة،  دون   289  :2 القراآن  معاني  في   )155(

و15:  ن�صبة،  دون   9  :13 �ص  والمخ�صّ  ،72 المو�صحة:  �صالة 
ّ
والر  ،80 للفار�صي:  والتكملة   ،6  :2 المحا�صرة 

54، والأ�صا�ص )فغر(، والل�صان )فغر( و)غنا(، والّتاج )فغر(.

)157( في نقد ال�صعر: 144.

)158( في الموازنة 1: 83، والّتبيان في �صرح الّديوان 4: 132.

)161-162( في معجم البلدان )تهامة(.

)161( في الأنواء: 178، والأزمنة والأمكنة 2: 106 دون ن�صبة، و2: 364.

ن 1: 34.
ْ
)165-171( و)173( و)172( و)174( و)177-182( في حما�صة الخالديَّي

)165-168( و)173-174( و)178-180( و)184( في اأخبار الن�صاء: 222.
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)165( و)167( و)169-175( و)177-180( في عيون الأخبار 4: 104.

وتنزيه  ن�صبة،  دون   142  :23 الطبري  وتف�صير   ،577 الكبير:  والمعاني   ،357  :1 الحيوان  في   )170-169(

الأنبياء: 89.

اح:  ِرمَّ اح، وديوان الطِّ ِرمَّ )170( في غريب الحديث للخطابي 1: 175. وفي كتاب الإبل: 97 من�صوبًا اإلى الطِّ

583 نقاًل عن كتاب الإبل.

)171( في غريب الحديث للخطابي 1: 460.

)172( في البارع: 249.

الّلغة  ومقايي�ص   ،479 الّلغة:  ومجمل  ن�صبة،  دون  )�صوف(  حاح  وال�صّ  ،59 والّنوادر:  الأمالي  ذيل  في   )182(

3: 117، والّل�صان والّتاج )�صوف(.

الب�صريّات  في   
ّ
علي اأبو  »ن�صبه  الع�صديّات:  محّقق  وقال  ن�صبة،  دون   175 الع�صدّيات:  الم�صائل  في   )192(

«، والخ�صائ�ص 1: 130 دون ن�صبة، الّل�صان والّتاج )اأين(.
ّ
74/ب لحميد بن ثور الهاللي

والّتكملة   ،319 و12:   ،69  :12 الّلغة  وتهذيب  ن�صبة،  دون   207 و7:  ن�صبة،  دون   330  :4 العين  في   )193(

لة 6: 59 دون ن�صبة، والّل�صان )�صمم( و)عبن(، والّتاج )�صمم(. والّذيل وال�صّ

لة 6: 59 دون ن�صبة، والّل�صان والّتاج )�صمم(. )194( في تهذيب اللغة 12: 319، والّتكملة والّذيل وال�صّ

)195( في العين 2: 159، ومقايي�ص الّلغة 4: 215، والّل�صان والّتاج )عبن(.

(70(

اآل  ِذْكِر  بدليِل  ليلى  اإلى  الق�صيدة  ن�صبة  المحّققان  107، ورّجح  الأخيلية:  ليلى  �صعر  ديوان  في  )1( و)17-3( 

 في المقا�صد النحوية 2: 37 وقد 
ّ
ف العامرّيين الّذين مدحتهم ليلى كثيراً؛ وقاَل: »وقد ن�صبها اإليها العيني

ِّ
ُمَطر

كان ديوان ليلى من م�صادره 4: 297 ولو لم تكن الق�صيدة في ديوانها لذكر خالف ذلك« ديوان �صعر ليلى: 

.46

)5( و)10( و )1( في فرحة الأديب: 83.

 13 والو�صاطة:   ،
ّ
القيني َمَحان  الطَّ اأبي  اإلى  من�صوبًا   364  :5 الفريد  والعقد   ،393 وال�صعراء:  ال�صعر  في   )1(

وحلية  ن�صبة،  دون   37 ال�صعر:  نقد  في  والمن�صف  لحميد«،  »ويروى   :
ّ
الجرجاني قال  ليلى،  اإلى  من�صوبًا 

 ،157  :1 الفريد  والدر   ،248 ع�صفور:  لبن  ال�صعر  و�صرائر   ،65 للقّزاز:  ال�صعر  و�صرائر   ،7  :2 المحا�صرة 

والمزهر 2: 313.

)2( في كتاب الأفعال 1: 170.

دريد  بن  بكر  اأبي  على  »وقراأُت  القالي:  قال   ،248  :1 القالي  اأمالي  في  و)17-16(  و)13-10(   )5-3(

، فكذا َوَجْدُتُه بخّط ابن زكرّيا وّراق 
ّ
 يرويها لحميد بن ثور الهاللي

ّ
ة، وقال لي: كان الأ�صمعي

ّ
لليلى الأخيلي
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.78 :
ّ
الجاحظ في �صعر حميد«، وفي التنبيه على اأوهام اأبي علي

 :4 للتبريزّي  الحما�صة  ديوان  و�صرح   ،1607 للمرزوقي:  الحما�صة  ديوان  �صرح  في  و)13-10(   )5-3(

155، والمقا�صد الّنحوّية 2: 47، من�صوبة اإلى ليلى فيها جميعًا.

)3( و)8-9( و)11-12( في الّالآلي: 561 لليلى.

اإلى  من�صوبة   42  :1 �صليمان  عادل  بتحقيق   - الب�صرية  الحما�صة  في  و)13-12(  و)9-4(  و)11-10(   )3(

ليلى.

�ص 9: 177 لليلى، والل�صان )برم( لليلى. )3( في مقايي�ص الّلغة 1: 232 لليلى، والمخ�صّ

بع�ص  روى  »وقد  الخالديّان:  وقال  ثور،  بن  لحميد   43  :1 الخالديّين  حما�صة  في  و)15-12(  و)1(   )9-5(

ة؛ لأّنها كانت كثيرة 
ّ
 قال: »والّذي ل �صّك فيه اأّن هذا ال�ّصعر لليلى الأخيلي

ّ
العلماء هذا ال�صعر لليلى الأخيلية« ثم

ف العامرّيين، حّتى �صرب بذلك البحتري مثاًل في �صعره، فقال ـ وذكر جي�صًا ـ:
ّ
المدح لآل مطر

ــْت ــَن ــاَي ع ــة  ــّي ــل ــي الأخ لــيــلــى  اأّن  ِف«.لـــو 
ِّ
ـــر ـــَط ُم اآَل  ُتــْطــِر  ــم  ل ـــُه  ـــراَف اأط

: 216، والع�صرات في الّلغة: 98 دون ن�صبة.
ّ
)5( في خلق الإن�صان لالأ�صمعي

 109 المعاني:  ومجموعة  لليلى،   180  :2 الآداب  وزهر  لليلى،   341  :1 المحا�صرة  حلية  في   )13-10(

لليلى.

)12( و)13( و)10( في اأمالي المرت�صى 1: 58 لليلى.

)10-11( و)16( في معجم البلدان )ي�صوم( لليلى.

 347  :2 ال�صجرّية  والأمالي  لليلى،   132  :1 الذهب  عن  وتح�صيل  لليلى،   261  :1 �صيبويه  كتاب  في   )10(

لليلى، وهمع الهوامع 1: 121 لليلى.

)11( في عيار ال�صعر: 29 لليلى، ومقايي�ص الّلغة 2: 479 لليلى.

451و704  وال�صعراء:  وال�صعر  لليلى،   278  :1 الأخبار  وعيون  لليلى،   555 ات: 
ّ
لي المف�صّ ديوان  في   )13-12(

لليلى، والبديع في نقد ال�صعر: 100 لليلى، والّالآلي: 43 لليلى.

ناعتين: 362 للخن�صاء، والعمدة 1: 537 لليلى. )12( في ال�صّ

)13( في البيان والتبيين 1: 231 لليلى، والمعاني الكبير 1: 85 لليلى.

واة يرووَنَها اأو يروون بع�صها لليلى، ولكّن 
ّ
ة، واأكثر الر

ّ
فهذه الق�صيدة ُمَتَناَزعة بين حميد بن ثور وليلى الأخيلي

 - وهو اأقدم رواِة الق�صيدة - يرويها لحميد بن ثور بح�صب ما ذكر القالي في اأماليه 1: 248 واأّكد 
ّ
الأ�صمعي

 في روايتها لحميد الأَ�ْصَوُد 
ّ
القالي ذلك باأّنه راآها في �صعر حميد بخّط ابن زكرّيا وّراق الجاحظ؛ واأَّيَد الأ�صمعي

 في فرحة الأديب 83.
ّ
الغندجاني

اإّل البيتين الأّول والّثاني، فهما دوَن �صكٍّ لحميد، فالأّوُل  ولكّنني ل اأقطع بن�صبة �صيء من الق�صيدة لأحدهما 
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بثالثة اأِدلّة:

الأّوُل اأّن معظم الّرواة َرَوْوُه لحميد.• 

ورة التي في البيت تتكّرر في �صعر حميد، وهو دليٌل داعٌم.•  والثاني اأّن ال�صُّ

ٍء.• 
ْ
َواِعِر في �َصي ِلَها لي�ص من �َصاأِْن ال�صَّ والثالث اأنَّ الُحُموَل والّظعائن وو�صف َتَحمُّ

ِعُف   ما ُي�صْ
َ

 اّلذي ن�صبه اإلى حميد، فهو لحميد، اإّل اأْن ياأتي
ّ
رق�صطي

ّ
واأما البيت الثاني فلم اأجد راويًا له اإّل ال�ص

هذه الّن�صبة.

 في العقد الفريد 5: 364، وما 
ّ
َمَحان القيني واأما ما ذهب اإليه ابن عبد ربه حين ن�صب البيت الأّول اإلى اأبي الطَّ

ذهب اإليه الع�صكرّي حين ن�صب البيت الثالث ع�صر اإلى الخن�صاء، فهما ِمْن َقبيِل الَوْهِم،؛ اإذ لم ي�صاركهما فيما 

ذهبا اإليه اأحد، ولم يرد البيت )13( في ديوان الخن�صاء.

(71(

)1( في كتاب الجيم 3: 20.

(72(

)1-2( في معجم الأدباء 11: 11.

(73(

)1-5( في التعليقات والّنوادر 2: 219.

�صرح  في  والّتبيان  ن�صبة،  دون   245 و6:   ،107  :3 والحيوان  المنقرّي،  لّلعين   268 ات: 
ّ
الوح�صي في   )5-3(

اأمويّون(:  اأيّوب )�صمن كتاب: �صعراء  اأيّوب العنبرّي، وفي �صعر عبيد بن  اإلى عبيد بن  الّديوان 4: 33 من�صوبًا 

228 وانظر تخريجاته.

�صالة المو�صحة: 38 لعبيد بن اأّيوب.
ّ
)4( في الر

ّجحًا يرّجح ن�صبتها اإلى اأحد 
َ
فالأبيات ُمَتَناَزعة بين حميد بن ثور والّلعين المنقري وعبيد بن اأيّوب، ول اأجد ُمر

هوؤلء ال�صعراء.

(74(

)1-4( في الّالآلي: 428.

)1-3( في اأمالي القالي 1: 169، وزهر الأكم 2: 108.

والل�صان  1631، والأ�صا�ص )و�صن(،  الّزند:  �صقط  632، و�صروح  الحّفاظ:  104، وكنز   :5 �ص  المخ�صّ )1( في 
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)بكر(.

)2( في الّل�صان )فج�ص(.

)4( في المحكم 1: 204 دون ن�صبة.

(75(

)1( في معجم ما ا�صتعجم )برام(.

)2( في الجيم 3: 55، والّتقفية: 657، والّل�صان والّتاج )فنن( دون ن�صبة.

.397 :1 
ّ
)3( في غريب الحديث للخّطابي

.386 :1 
ّ
)4( في غريب الحديث للخّطابي

(76(

)1-2( في كتاب الإبل: 136.
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تخريج

َب اإِلَى ُحَميِد َولَْي�َص لَُه َما نُ�شِ
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(1(

ة، 
ّ
َب الدكتور ر�صوان النجار الأبيات الثالثة اإلى حميد بن ثور في مقالته في مجّلة معهد المخطوطات العربي

َ
َن�ص

بن  الّل�صان: »قال حميد  ابن منظور في  الّل�صان )�صرب(، وعبارة  نقاًل عن  20، �ص700،  الجزء   ،30 المجّلد 

ثور:

اِرٌب �صَ َواللَّْيُل  الِعْرِق  َنْب�ِص  مثَل  َطُع�رَسَى 
ْ

َي�ص َكــاَد  ــْد  َق ُح 
ْ
ب وال�صُّ ـــِه  ـــاأَْرَواِق ِب

وقال:

اِحِبي �صَ ــْت  ــاَن َك الــَغــْمــِر  اُأمَّ  ــْيــَت  ــاَل ـــات(«َي ـــي )الأب  …  .........…  

الّل�صان )�صرب(، فظّن الدكتور الّنّجار اأّن الأبيات لحميد بن ثور، وعبارة ابن منظور ل تعني اأنَّ الأبيات لحميد 

ابن ثور؛ لأّن مثل هذه العبارة كثير في الّل�صان، اإذ يعطف القوَل على القول، ولكّنه ل يعني اأّن القولين ل�صاعر 

واحد.

بع: 17 دون ن�صبة.
ّ

والأبيات الثالثة مع بيٍت رابع في �صرح المعّلقات ال�ص

(2(

َب البيت في تف�صير الطبرّي 1: 48 والّتبيان في تف�صير القراآن 1: 22 اإلى حميد بن ثور؛ ولي�ص له، واإّنما هو  ُن�صِ

 ،309 المعاني:  195، ومجموعة   :3 والّتبيين  البيان  في  َكَما  اأبياٍت  ِمن   
ّ
مي

ْ
التَّي اأيّوب  بن  اهلل  عبد  لأبي محّمد 

َوهو   ،
ّ
مي

ْ
التَّي يو�صف  بن  للحّجاج   234  :3 المجال�ص  وبهجة   ،322  :2 الأخبار  عيون  في  الأبيات  ت 

َ
ب وُن�صِ

، وانظر ذيل الأمالي: 1.
ّ
َخْلٌط �صببه اأّن بع�ص معاني الأبيات اأُِخَذت من كلمٍة للحّجاج بن يو�صف الثقفي

(3(

 من ق�صيدٍة اأوَرَد 
ّ
لولي

ّ
َب البيت في كتاب الجيم 3: 219 اإلى حميد بن ثور؛ ولي�ص له، واإنَّما هو للُعَجير ال�ص ُن�صِ

ها اأبو الفرج في الأغاني 8: 263، ي�صف فيها القطاة. بع�صَ

 (4(

ا في مجمل الّلغة: 
َ
ب حاح )عقف(، وحياة الحيوان الكبرى 2: 148 اإلىحميد بن ثور، وُن�صِ َب البيتان في ال�صّ ُن�صِ

622، والمحيط في الّلغة 1: 189 اإلىحميد الأرقط، وكذلك في الّل�صان )عقف(، وقال ابن منظور: »قال ابن 
َدْين« التكملة 

ْ
غاني: »لي�ص الرجُز لأحد الُحَمي بري: وهذا الرجز لحميد الأرقط ل لحميد بن ثور«. وقال ال�صّ

والذيل وال�صلة 4: 534، ونقل ذلك عنه الزبيدي في التاج )عقف(.

(5(

قاِئُله هو  الراجز، وُيقال:  الرحمن  قائلُه هو معروف بن عبد  الحادي ع�صر وقال: »اأقول:  البيت  العيني  اأن�صد 

حميد بن ثور« المقا�صد النحوية 4: 522، ثم اأن�صد �صائر الأبيات، وكان ديوان حميٍد من م�صادر العيني، فلو 
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�صّح عنده اأن ال�صعر له لن�صَّ عليه، ولم اأقف في م�صادري على َمْن روى �صيئًا من هذا ال�صعر لحميد بن ثور، فقد 

وردت الأبيات )11-14( في التكملة والذيل وال�صلة 1: 80 لمعروف بن عبد الرحمن.

الرحمن،  عبد  بن  لمعروف  )ثوب(  والّل�صان  ن�صبة،  دون  )ثوب(  حاح  ال�صّ في  و)14-13(   )11( والأبيات 

و)ملح( و)كره( دون ن�صبة، والّتاج )ثوب( لمعروف بن عبد الرحمن.

والبيتان )11( و)14( في الّل�صان )جلب( دون ن�صبة.

والبيت )11( في تح�صيل عين الّذهب 2: 185 دون ن�صبة.

(6(

حاح )ط�ص�ص( اإلى حميد بن ثور، وهو لحميد الأرقط، قال ابن منظور: »قال ابن بري:  َب البيُت في ال�صّ ُن�صِ

َلُه:… …« الّل�صان )ط�ص�ص( واأن�صد اأبياتًا، 
ْ
البيت لحميد الأرقط، ولي�ص لحميد بن ثور كما زعم الجوهرّي، وَقب

والّل�صان  الأرقط،  لحميد   398  :3 لة  وال�صّ والّذيل  والّتكملة  ن�صبة،  دون   69  :1 �ص  المخ�صّ في  بع�صها  وَوَرَد 

)غي�ص(دون ن�صبة، و)قنزع( لالأرقط، و)غ�صن( لالأرقط، وقال ابن منظور: »قال ابن بري: وُيروى هذا الرجُز 

َهِوّي« الّل�صان )غ�صن(. لجندل الطُّ

(7(

رّي من ق�صيدة في ديوانه: 86 تقع 
ْ
اعي النَُّمي

ّ
َب البيُت في معجم البلدان )طحال( اإلى حميد بن ثور، وهو للر ُن�صِ

 بيتًا، مطلعها: 
َ
في اأََحَد ع�صر

َمــْعــ�ــرَسٍ ـــَط  َو�ـــصْ بـــِه  مــعــقــوراً  اأَر  ــِدول 
َ
ــي ــال ــاراً بــالــّلــ�ــصــان وب ــ�ــص ــت ـــــلَّ ان اأََق

(8(

غاني بعد اأن نفى  �صا له، وَهما لحميد الأرقط، قال ال�صّ
ْ
حاح )لحد( اإلى حميد بن ثور، وَلي َب البيتان في ال�صّ ُن�صِ

ن�صبة البيتين اإلى حميد بن ثور:»وقد وجدت في اأراجيز حميد الأرقط رجزاً اأّوله: 

ــِد ــِح ــْل املُ بال�صحيح  ـــــاُم  الإم ـــِرِدلي�ص  ـــْق ُم الـــِحـــَجـــاِز  فــي  ِبـــَوْبـــٍر  ول 

َطِد ُي�صْ الــفــ�ــصــاِء  بــالأر�ــص  ـــَر  ُي َمْكِحِداإِْن   
ُّ
ــر �ــصَ  

ُ
فالُجْحر  

ْ
َيــْنــَجــِحــر اأو 

ِن قدي« التكملة والذيل وال�صلة 2: 337.
ْ
ي
َ
ب
ْ
ي
َ
هذا جميع الرجز، ولي�ص فيه: قدني من ن�صر الُخب

غاني في الأمالي 1: 17 لالأرقط. وروى القالي هذه الأبيات التي رواها ال�صّ

ونقل ابن منظور عن ابن برى قوله: »البيت المذكور لحميد بن ثور هو لحميد الأرقط، ولي�ص لحميد بن ثور 

« الّل�صان )لحد(. كما زعم الجوهريُّ

اأبي علي في  اأوهام  والتنبيه على  ن�صبة،  335 دون   :2 الزاهر  غاني وردت في:  ال�صّ التي رواها  الأبيات  وبع�ص 

و)لدن(  لالأرقط،  و)قدد(  )خبب(  والل�صان  لالأرقط،   111  :1 وال�صلة  والذيل  والتكملة  لالأرقط،   61 اأماليه: 
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118/ب  والإ�صعاف  لالأرقط،   357  :1 النحوية  والمقا�صد  بحدلة،  لأبي   124  :3 ل  المف�صّ و�صرح  ن�صبة،  دون 

لالأرقط، وخزانة الأدب 5: 393 لالأرقط.

(9(

 في 
ّ
ي البيَت في اأمثاله: 60 اإلى حميد بن ثور، وهو لورقاء بن زهير بن جذيمة العب�صي

ّ
ب َب اأبو عكرمة ال�صَ

َ
َن�ص

 
َ
ر

ْ
الّل�صان والّتاج )عنن(، قاله في خالد بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن �صع�صعة، وكان خالد َقَتَل ُزَهي

 اأبا َوْرقاء وانظر الأغاني 11: 83، وجمهرة اأن�صاب المعرب: 280.
ّ
ابَن جذيمة العب�صي

(10(

التقفية في  البيتان )2( و)3( في  َب  ُن�صِ ثور، كما  بن  اإلى حميد   117 الكاتب:  اأدب  �صرح  الأبياَت في  ت 
َ
ب ُن�صِ

الّلغة: 293 اإلى حميد بن ثور.

 ،915 الّالآلي:  في  والبكرّي   ،389 الإي�صاح:  �صواهد  �صرح  في  برّي  ابُن  اأثبت  كما  الأرقط  لحميد  والأبيات 

يد في القت�صاب 3: 63.
ِّ

وابن ال�ص

والبيتان )1-2( في الكامل: 1014 لالأرقط، والقت�صاب 2: 71 لالأرقط.

والبيتان )2-3( في الفاخر: 7 دون ن�صبة، وال�صحاح )قلب( لالأرقط، والّل�صان والّتاج )قلب( و)حبر( لالأرقط، 

والّل�صان )اأر�ص( لـ»حميد«.

والبيت )2( في ال�صحاح )اأر�ص( لـ»حميد«، واإي�صاح �صواهد الإي�صاح: 729 لالأرقط.

(11(

ن�صبت الأبيات في الحما�صة الب�صرية 2: 13 اإلى حميد بن ثور، ولي�صت له، بل هي لبن اأحمر من ق�صيدة في 

�صعره: 85 من ق�صيدة تقع في 39 بيتًا، مطلعها:

ــــْت ــــاَدَف و�ــــص  …  …  … را…  اأَْخ�صَ العي�ص  من  ــدانــًا 
ْ
وَمــي َنعيمًا 

ولم يرد البيت الثالث في �صعره، فهو مما ُي�صتدرك عليه.

عة تقع في اثني ع�صر بيتًا،  365 من ُمقطَّ 48 لبن اأحمر، وفي ديوان الفرزدق:  والبيتان )1-2( في ال�صتقاق: 

مطلعها:

والَّــذي  اخلليفِة:  راعــي  اإىل  ــْكــنــي  َنــّورااأَِل العري�صة  ــــصُ  والأَر� ــــُق  الأُْف لــه 

اًل. ل قوَل ابن اأحمر َتَنحُّ غاني في الّتكملة 3: 4 اأنَّ الفرزدق َتَنحَّ وذكر ال�صّ

م�صائل  في  والإن�صاف  اأحمر،  لبن  )زبر(  والّل�صان  حاح  وال�صّ اأحمر،  لبن   447 اللُّغة:  مجمل  في  والبيت 

ماح: 574.
ّ
اح، ونقاًل عنه في ديوان الّطر ِرمَّ ل 1: 38 للطِّ الخالف: 495 للفرزدق، و�صرح المف�صّ
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(12(

َب البيت في الّتبيان في تف�صير القراآن 9: 317 اإلى حميد بن ثور، وهو لحميد الأرقط كما في مجاز القراآن  ُن�صِ

.169 :1

في  والّتبيان  ن�صبة،  دون   217  :6 القراآن  لأحكام  والجامع  ن�صبة،  دون   404  :10 الطبري  تف�صير  في  والبيت 

تف�صير القراآن 3: 551 دون ن�صبة.

(13(

 من ق�صيدة في �صرح 
ّ
اإلى حميد بن ثور، واإّنما هو لأبي خرا�ص الهذلي  272  :5 ن�صب البيت في العقد الفريد 

ين: 1230 وفي ديوان الهذليين 2: 158 تقع في ثمانية اأبيات، مطلعها:
ّ
اأ�صعار الهذلي

جنا اإذ  عـــروَة  بــعــَد  ــي  ــه اإِل بع�ِصَحـــِمـــْدُت  من  اأهوُن   
ِّ
ال�ّصر وبع�ُص  خرا�ٌص، 

(14(

ن�صب البيت في المقا�صد الّنحوية 4: 146، و�صرح �صواهد المغني: 200، وم�صاهد الإن�صاف: 78 اإلى حميد 

ابن ثور.

وتف�صير   ،563  :4 المنير  راج 
ّ

ال�ص وتف�صير   ،491  :8 المحيط  البحر  وتف�صير   ،272  :4 الك�صاف  في  ون�صب 

روح المعاني 30: 186 اإلى عمرو بن معدي كرب.

وقال �صاحب الإ�صعاف: »ن�صبه الك�صاف لعمرو بن معدي كرب، وفي �صرح ال�ّصواهد للعيني، والأ�صيوطي اأّنه 

لحميد بن ثور الهاللي« الإ�صعاف 321/ اأ.

ونفى البغدادّي اأن يكون البيت لأّي منهما؛ لأّنه رجع اإلى ديوان عمرو بن معديكرب وديوان حميد بن ثور فلم 

يجد البيت فيهما، وقال: »ورجعت اإلى اأمالي ابن برّي عليه )اأي على معجم ال�صحاح( فوجدته قال: )�صدره: 

حابي(،  ريخ( ولم يتعر�ص لقائله، واإّنما قال: )والبيت الذي بعده لحميد بن ثور الهاللي ال�صّ قوم اإذا �صمعوا ال�صَّ

يوطي« �صرح اأبيات مغني 
َّ

وكاأّن العيني وقعت عينه عليه، فظن اأنَّ البيت ال�ّصاهد لحميد بن ثور اإليه، وقّلده ال�ص

حاح )�صفع( هو قول حميد بن ثور: اللبيب 2: 51، والبيت الذي بعد هذا البيت في ال�صّ

باَكَرْت العالَطنْيِ  �صفعاء  ــُورق  ال اأَ�ْصَحَمامن  م�ص  ال�صَّ َمطِلَع  �ــصــاٍء  اأَ ــروَع  ُف

)�صفع(،  حاح  وال�صّ  ،362  :1 والبتداء  الوقف  واإي�صاح   ،333  :1 النَّبوية  ال�صيرة  في:  ن�صبة  دون  البيت  وورد 

)�صفع(،  والّتاج  والأ�صا�ص  2(: �ص355،  10، ج  مج،  ة، 
ّ
العربي المخطوطات  معهد  مجلة  )في  الّثالثة  وكتاب 

ومغني الّلبيب 1: 66، والأقوال الكافية والف�صول ال�ّصافية في الخيل: 99.

(15(

َب البيت في �صرقات اأبي نوا�ص: 65 اإلى حميد بن ثور، وهو لخلف الأحمر في: الق�صائد المفردات: 112  ُن�صِ
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 ،134  :2 المعاني  وديوان   ،38 والتَّ�صبيهات:   ،197  :1 المحا�صرة  بيتًا، وفي حلية  �صبعين  في  تقع  ق�صيدة  من 

والأنوار ومحا�صن الأ�صعار 1: 332.

والبيت في الحيوان 2: 35 دون ن�صبة.

(16(

ة، مج 
ّ
العربي اإلى حميد بن ثور في مقالته في مجّلة معهد المخطوطات  البيت  الّنّجار  الّدكتور ر�صوان  ن�صب 

اإلى  ن�صبه  اّلذي  هو  المعرّي  اأنَّ  القارئ  موهمًا   ،451 والغايات:  الف�صول  عن  ونقاًل   ،709 �ص   ،2 ج   ،30
ه على اأنَّ )عجلى( الواردة في البيت هو ا�صم ناقة 

َّ
حميد، في حين اأنَّ المعرّي لم ين�صب البيت، ولكنَّ المحّقق نب

حميد بن ثور، فاغتنم الدكتور الّنّجار تنبيه المحّقق ون�صب البيت اإلى حميد دون دليل مقبول، اإذ ل مانع اأن  

يكون )عجلى( ا�صمًا لناقة �صاعر اآخر.

(17(

424، والّل�صان   :3 الأدب  الغنوّي في ديوان  اإلى حميد بن ثور، وهو لطفيل  )اأبل(  حاح  ال�صّ البيت في  ن�صب 

)�صوف( و)اأبل(.

والبيت في ديوان طفيل الغنوّي: 71 من ق�صيدة تقع في واحد واأربعين بيتًا مطلعها:

ٍل ُمَكمَّ ـــْوٍل  َح ـــْرَط  َف ا  ــرَّ ــُق ِب يُت  ـــِزِلَغ�صِ ـــْن وَم ــعــاد  ــصُ � ــن  م َداٍر   
َ

َمــَغــاِنــي

(18(

َب البيت في م�صاهد الإن�صاف: 142 اإلى حميد بن ثور، قال: »وقيل لجميل بن معمر«، والبيت لجميل بن  ُن�صِ

معمر من ق�صيدة تقع في ثالثة ع�صر بيتًا في ديوان جميل: 187، وورد منها اثنا ع�صر بيتًا في الإ�صعاف 72/ب 

لجميل.

وورد البيت في الأ�صا�ص )قلل( و)وكاأ( لجميل، واألف با 2: 407 لـ: »حميد«.

(19(

البيتان  وين�صب   ،
ّ
الهاللي ثور  بن  حميد  اإلى   73  :2 الأمثال  وجمهرة   6  :1 والّتبيين  البيان  في:  البيتان  َب  ُن�صِ

يفان - َوَرَد منها �صبعة اأبيات في  لحميد الأرقط من ق�صيدة في هجاء �صيف نزل به - وكان الأرقط هّجاًء لل�صِّ

عيون الأخبار 3: 242، و�صتة اأبيات في تعليق من اأمالي ابن دريد: 144، وبع�صها في بهجة المجال�ص 2: 77، 

 ،429 الخ�صال:  اأبي  ابن  ور�صائل   ،442 المعاني:  ومجموعة   ،102 القلوب:  وثمار   ،496 المقال:  وف�صل 

المغربية:  والحما�صة   ،272  :2 الب�صرية  والحما�صة   ،260  :3 الّديوان  �صرح  في  والّتبيان   ،271 والجمان: 

تن�صب  وكّلها   ،299  :3 الأدب  فنون  الأرب  ونهاية  )بقل(،  والّل�صان   ،313  :2 الحمدونية  والّتذكرة   ،1372
ال�ّصعر لحميد الأرقط.
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الّتكملة والّذيل  المرbباني في ترجمة حميد الأرقط«  ال�ّصعر للحميدين، واإّنما ذكره  غاني: »ولي�ص  ال�صّ وقال 

وال�صلة 5: 273.

(20(

دت ـ ول اأدري الآَن من 
ّ
اإلى حميد بن ثور في تحقيقه لديوان حميد: 129، قال: »وقي ن�صب الميمني البيت 

اأين ـ اأَنه له«، ونقل البيت عن الّل�صان والّتاج )رهق(، والبيت بال عزو فيهما، ولم اأجد من ن�صب البيت، وكاأَنَّ 

د البيت ون�صبه اإلى حميد لما راأى اأنَّ لحميد اأبياتًا مفردة على القافية نف�صها، منتظراً اأن يتحّقق من 
َّ
الميمني قي

ن�صبته اإليه من بع�ص الم�صادر التي ن�صبته، ثم ن�صي ذلك فظنَّ اأنَّه نقل ن�صبته اإليه عن بع�ص الم�صادر.

والبيت في تهذيب اللُّغة 5: 399 دون ن�صبة.

(21(

)�صجع(،  البالغة  اأ�صا�ص  عن  نقاًل   ،134 حميد:  لديوان  تحقيقه  في  ثور  بن  حميد  اإلى  البيت  الميمني  ن�صب 

مخ�صري اإّنما ن�صبه لـ»حميد« فظن الميمني اأّنه ابن ثور، والبيت لحميد الأرقط من اأبيات يهجو فيها اأ�صيافًا  والزَّ

نزلوا به في البخالء: 238 وعيون الأخبار 3: 244.

(22(

َب البيتان في خلق الإن�صان في اللُّغة: 100 اإلى حميد بن ثور، وهما لحميد الأرقط كما في التاج )حنك(  ُن�صِ

غاني: ولم اأجده في اأراجيزه«. قال: »قال ال�صّ

والبيتان في العين 3: 64 لـ»حميد« والل�صان )حنك( لـ: »حميد«.

(23(

يرافي 
ّ

لل�ص �صيبويه  اأبيات  و�صرح   ،848 و3:   87  :1 القراآن  واإعراب   ،235  :1 �صيبويه  كتاب  في  البيت  َب  ُن�صِ

بن  حميد  اإلى  جميعًا  فيها  ن�صب  )علق(  والّتاج   293  :2 والمثّلث   120  :1 هب  الذَّ عين  وتح�صيل   ،347  :1
ها الأ�صود الغندجاني في فرحة الأديب:   من ق�صيدة ذكر بع�صَ

ّ
ّماح بن عامر بن الأعلم العقيلي ثور، واإّنما هو للطَّ

ة الأبيات. 85 و�صاَق ق�صَّ

 ،117 للّنّحا�ص:  �صيبويه  اأبيات  و�صرح   ،792 و3:   493  :2 القراآن  اإعراب  في:  ن�صبة  دون  البيت  وورد 

والخ�صائ�ص 2: 208.

(24(

حاح )اأبل( اإلى حميد بن ثور، كما ن�صب البيت الّثاني في الّل�صان )لعع( اإلى حميد  َب البيت الأّول في ال�صّ ُن�صِ

، من اأبيات في الّل�صان )اأبل( و)ن�صر( و)عندم( و)لوي( 
ّ
بن ثور، ولي�صا له، وهما لعمرو بن عبد الجّن الّتنوخي
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و)قنن(، والمقا�صد الّنحوّية 1: 50، والّتاج )لعع(.

برّي 1: 622 لعمرو بن عبد الجن، واأَْوَرَد خبر الأبيات. وورد البيت الأّول مع بيت اآخر في تاريخ الطَّ

وورد البيتان مع بيت اآخر في حياة الحيوان الكبرى 1: 17 دون ن�صبة.

جرية 2: 341 دون ن�صبة فيها جميعًا. حاح )لعع(، ومجمل اللُّغة: 84، والأمالي ال�صَّ وورد الّثاني في ال�صّ

(25(

اإلى  187 والّل�صان والّتاج )ويح(   :3 313 والفائق   :1 التَّ�صحيف والتَّحريف  فيه  يقع  البيت في �صرح ما  َب  ُن�صِ

حميد بن ثور.

حاح.  ون�صب في الل�صان )هيا( اإلى حميد الأرقط نقاًل عن ابن برّي في اأماليه على ال�صّ

غاني:  لة 2: 128 اإلى »حميد«، وقال ال�صَّ يل وال�صِّ حاح )ويح(، والّتكملة والذَّ َب في العين 3: 319، وال�صّ وُن�صِ

لة:  يل وال�صِّ »ولي�ص البيت لحميد، واإّنما اأخذه )يعني الجوهرّي( من كتاب الّليث فاأن�صده له…« الّتكملة والذَّ

ه:  حاح ما ن�صُّ بيدّي بعد اأن اأن�صد البيت من�صوبًا اإلى حميد بن ثور: »ووجدت في هام�ص ال�صِّ 2: 128، وقال الزَّ
لم اأجده في �صعره« الّتاج )ويح(.

والبيت في اللِّ�صان )ثور( دون ن�صبة.

(26(

المعاني  اإلى حميد بن ثور. ون�صبا في   410 الّطوال:  بع 
َّ

ال�ص الق�صائد  208، و�صرح   :1 اهر  الزَّ البيتان في  ن�صب 

الكبير: 1217 و1222 اإلى الُكميت.

وهما لعمرو بن قميئة من ق�صيدة في ديوانه: )40( مطلعها:

وَلْ ــبــاِب  الــ�ــصَّ على  نف�صي  ــَف  ــْه َل ـــايــا  ـــَم اأََم ـــُه  ـــْدُت ـــَق َف اإذ  ِبــــِه  اأَْفــــِقــــْد 

(27(

)ذرى(،  البالغة  اأ�صا�ص  عن  نقاًل   133 حميد:  لديوان  تحقيقه  في  ثور  بن  حميد  اإلى  البيت  الميمني  َب 
َ

َن�ص

في  كما  بحدل  بن  حريث  بن  لحميد  والبيت  ثور،  ابن  اأنَّه  الميمني  فظنَّ  لـ»حميد«  ن�صبه  اإّنما  مخ�صري  والزَّ

والتَّكملة   ،20 الطيب:  اأبي  �صعر  من  المعاني  اأبيات  وتف�صير  حا�صيته(،  )وانظر   26 والأخطل:  جرير  نقائ�ص 

لة 6: 188، والخزانة 5: 242. يل وال�صِّ والذَّ

(28(

اأبيات  من  الأرقط  لحميد  واإنَّما هما  ثور،  بن  اإلى حميد   902  :2  :
ّ
للحربي الحديث  في غريب  البيتان  َب  ُن�صِ

 في مجمع الأمثال 2: 140.
ّ
يمدح فيها الحّجاج كما ذكر الميداني
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215 دون ن�صبة، والّل�صان )نح�ص(   :4 اللُّغة  اإلى »حميد«، وتهذيب  107 من�صوبين   :3 العين  البيتان في  وورد 

دون ن�صبة.

(29(

عادة: 801، وتذكرة النُّحاة: 166، والأ�صباه والنَّظائر في النَّحو 6: 78 اإلى حميد بن ثور.
َّ

َب البيت في �صفر ال�ص ُن�صِ

ثور  بن  حميد  اإلى   50 عقيل:  ابن  �صواهد  و�صرح   82  :2 اأبيات(  ثالثة  )�صمن  الّنحويّة  المقا�صد  في  وُن�صب 

الأرقط )كذا(.

هب 1:  يفاَنُه كما في عيون الأخبار 3: 243، وتح�صيل عين الذَّ والبيت لحميد الأرقط من اأبيات يهجو فيها �صِ

35، والتَّذكرة الحمدونية 2: 35، والتَّذكرة الحمدونية 2: 314، ونهاية الأرب في فنون الأدب 3: 300.

لل�صيرافي  �صيبويه  اأبيات  35 و73، و�صرح   :1 �صيبويه  الأرقط في كتاب  اإلى حميد  من�صوبًا  البيت منفرداً  وورد 

1: 175، والأزمنة والأمكنة 2: 317، والتبيان في �صرح الديوان 2: 234.

وورد البيت مع بيت اآخر في الجمان: 271 دون ن�صبة.

ل 7: 104. وورد البيت دون ن�صبة في: المقت�صب 4: 100، والأ�صول في النَّحو 1: 86، و�صرح المف�صّ

(30(

 في التَّكملة 
ّ
غاني َن ذلك ال�صَّ

َّ
حاح )جفف( اإلى حميد بن ثور، وهما لحميد الأرقط كما بي َب البيتان في ال�صّ ُن�صِ

التَّاج  في  بيدّي  والزَّ )جفف(،  الّل�صان  في  منظور  ابن  عنه  نقل  ح�صبما  ّي 
ّ
بر وابُن   ،444  :4 لة  وال�صِّ يل  والذَّ

)جفف(.

(31(

 في التَّكملة 
ّ
غاني ن ذلك ال�صّ

َّ
حاح )خر�ص( اإلى حميد بن ثور، وهما لحميد الأرقط كما بي َب البيتان في ال�صِّ ُن�صِ

ّي ح�صبما نقل عنه ابن منظور في اللِّ�صان )خر�ص( و)داأي(.
ّ
لة 6: 411، وابن بر يل وال�صِّ والذَّ

اللُّغة:  ن�صبة، ومجمل  دون   203 لثابت:  الإن�صان  لالأرقط، وخلق   198  :
ّ
لالأ�صمعي الإن�صان  في خلق  والبيتان 

والتَّاج  لالأرقط،   126 اللُّغة:  في  الإن�صان  وخلق  لالأرقط،   51  :
ّ
علي اأبي  اأوهام  على  والتَّنبيه  ن�صبة،  دون   283

)خر�ص( لالأرقط.
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الفهار�ص العامة
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فهر�ص الآيات القراآنية

�صفحة الآيات  ال�شورة/ الآية 

283 ............. }.................................... البقرة 216/2 }

349 ............. }....................................... البقرة 259/2 }

325 ............. ........................................... اآل عمران 112/3 { }

352 ............. .................................... الن�صاء 11/4 { }

272 ............. ............................................ الن�صاء 171/4 { }

401 ............. ....................................... المائدة 52/5 { }

358 ............. ........................................... الأعراف 65/7 { }

325 ............. }...................................... الأعراف 73/7 }

328 ............. .................................... الأعراف 85/7 { }

335 ،304 ........ .................................. الأعراف 155/7 { }

293 ............. ................ يون�ص 67/10 { }

300 ............. } )قراءة: قد �صعفها حبًا(.......................... يو�صف 30/12 }

349 ............. }........................................... ال�صعراء 93/26 }

376 ............. ................................................ ال�صعراء 94/26 { }

290 ............. }........................................ ي�ص 66/36 }

384 ............. ................................... ال�صاّفات 164/37 { }

268 ............. }.............................................. �ص 32/38 }

311 ............. ............................. ق 14/50 { }

283 ............. ................ ق 22/50 { }

370 ............. ............................................. الجمعة 9/62 { }
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} المّزّمل . 281 }

284 ............. }................................. الدهر 6/76 }

369 ............. {  }.......................... التكوير 15/81 -16

376 ............. {  }...................................... الزلزلة 1/99

• • •
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فهر�ص الحديث

381 ................................................................  على المختفي قطٌع«
َ

»لي�ص

• • •

فهر�ص الأمثال

320 .................................................................. »اأجهل من راعي �صاأن«

378 ...................................................................... ُق من حمامة«
َ
»اأَخر
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فهر�ص ال�شواهد ال�شعرية

ال�شفحةال�شاعرالبحرالقافية

284الأ�صعر الجعفيالكاملالقرى

329الفرزدقالطويلجانِب

ُج
َ
255ليلى الأخيليةالطويلَبْهر

 الق�صيريالطويلَوْفِد
ّ
ير بن عطي 339ُق�صَ

242زهير بن اأبي �صلمىالطويلتزيُد

276�صبيب بن البر�صاءالطويل�صدوُرها

ُ
274اأبو َوجزة ال�صعديالب�صيطِفَقر

321حميد بن ثورالكاملكالَوْر�ِص

ُ
294المتلّم�صالكاملمتنّك�ص

278حميد بن ثورالب�صيطَوَق�صا

277لبيد بن ربيعةالطويلالأ�صابُع

326حميد بن ثورالطويلفروُق

اًالطويلفاِتِك
ّ
317تاأّبط �صر

339كعب بن زهيرالب�صيطتحليُل

388………ال�صريعاأَخواَلُه

273………الطويلمكدِم

236مزاحمالكامل�صموم

343حميد بن ثورالكاملمكموما

244العّجاجالرجزِجنِّي

284ابن الروميالب�صيطحيطاُن
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فهر�ص �شعر حميد)1)

ال�شفحةالبحرالقافيةال�شفحةالبحرالقافية

272الطويلاأحمدا*235المتقاربالمرتدى

273الرجزمق�صدا238الطويلقريُب

275الطويلالتدبُِّر251الطويلتطرُب

276الطويلالحواِجِر253الطويلترغُب

276الطويلَوُقوِر254الطويلالثعالُب*

276الب�صيطدعثوِر254الطويلاغتياُبها*

277الب�صيطاإِمراِر255الرجزالمخراج

278الب�صيطالّناِر255الطويلت�صَحُج

278الكاملُمْقِفِر256الرجزِحَجْج

279الكاملَظْهِر259الرجزَوَلْج

ِر*260الوافر�صفوُح* 280المتقاربخن�صِ

280المتقاربدّواِرها260الطويلالَوْرِد

260الطويلالقواِعِد
ُ
ْتر 282الطويل�صِ

واِدُر261الرجزيرُقِد 282الطويلال�صَّ

ْه261الطويلجديُد
ُ
285الطويلاأَباِهر

288الب�صيط�صر�صوُر261الطويلالجالمُد

291الكاملفي�صهر268الطويلعديدها

298المتقاربَيْعُذُرْه271الب�صيطمعقوُد

دا را271الطويلتجدَّ 298الطويلَتَمطَّ

املَتَناَزع بو�صع جنمة فوق  التنبيه على  اأ�صعار حميد، وما نازَعُه ن�صَبَتُه بع�ص ال�صعراء، مع  اأدخلت يف هذا الفهر�ص   )1(

القافية.
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ال�شفحةالبحرالقافيةال�شفحةالبحرالقافية

343الطويلالغوائُل299الطويلالكواِن�ِص*

343الطويلحاِفُلْه300الكاملبالنْق�ِص

ا 344الوافرُجالُل303الب�صيطَقَن�صَ

345الرجزالِفيُل307الطويلَيْهَجُع

345المتقاربجليال312الطويلرقيُع

ْل313الطويلالزعاِزُع
َ

346المتقاربالَع�ص

ِم318الوافرالجداعا
ُّ
347الطويلالتجر

ِف 348المتقاربحاِم319الطويلالمثقَّ

348الرجزالبريِم319الطويلاأَْجَوُف

349الكاملالمحرُم321الطويلتلتقي

349الطويليتكّلما321الب�صيطالأُفِق

387الكاملمكموما321الطويلتبرُق

391الوافرالُهياما322الطويليتوُق

332الكامل�صروُق
ْ
391مجزوء الكاملوالنَِّعم

ُك
ُ

392الكاملبديوِن*333الب�صيطالنُّ�ص

ِل
ْ
392الكاملُعونا336الطويلالَحب

393الوافراليمينا339الطويلاأَْهِلي

394الرجزُحدينا340الطويلبغاِفِل

341الكاملالأَوعاِل

341الوافرطاِل

342الطويلدليُل
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الأ�شعار المن�شوبة اإلى حميد

ولي�شت له

ال�شفحةال�شاعرالبحرالقافية

397مجهولالرجز�صاحبي

ميالطويلطبيُب
ّ
397اأبو محمد التي

397العجير ال�صلوليالطويلتلوُب

ُب
ُ
398حميد الأرقطالرجزيهر

الرجزتقّلبا
معروف بن عبد الرحمن

398

399الأرقطالرجزقنزعاِته

399الراعي النميريالطويلثهَمِد

400حميد الأرقطالرجزَقِدي

400ورقاء بن زهيرالطويلعاِمِر

400حميد الأرقطم�صطور ال�صريعا�صطراُر

401ابن الأحمرالطويلبزوبرا

401حميد الأرقطم�صطور ال�صريعالمقدورا

402اأبو خرا�ص الهذليالطويليم�صي

الكامل�صاِفِع
عمرو بن معدي كرب

402

402خلف الأحمرالكاملاأَْرَبُعُه

402مجهولالطويلالطرائُف

403طفيل الغنويالطويلُيوؤَبِِّل
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ال�شفحةال�شاعرالبحرالقافية

403جميل بثينةالخفيفُقَلِلْه

403حميد الأرقطالطويلقائُل

404مجهولالرَملُظَلْل

404حميد الأرقطالطويلالنَّْجِم

404حميد الأرقطالرجزاأَْفَقُم

404الطّماح بن عامر العقيليالطويلتكلَّما

405عمرو بن عبد الجّنالطويلمريما

405مجهولالطويلَويَلَما

406عمرو بن قميئةالمن�صرحَحَكَما

ناما
َّ

406حميد بن حريث بن بحدلالوافرال�ص

ما 406حميد الأرقطالرجزتقدَّ

407حميد الأرقطالب�صيطالم�صاكيُن

ْيْن
َ
ر 407حميد الأرقطم�صطور ال�صريعالِم�صْ

ا
َّ
ِئي 407حميد الأرقطالرجزالدِّ

• • •
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فهر�ص الموا�شع

الأبرقان: 322.

اأبمبم: 380.

اأَبنبم: 372، 380.

اأثلة: 387.

اأجاأ: 291.

الأح�صاء:. 309.

الأخرجان: 238، 322.

الأدهم: 291.

الأدهمان: 291.

اأرحب: 268، 320، 357، 366، 373.

اأ�صم�ص: 356.

الأ�صبهان: 256.

اإ�صم: 278.

الأَوق: 308، 309.

اأيلة: 238، 343، 387. 

باب الجابية: 293.

ببمبم: 380.

البحر الأحمر: 387.

البحرين: 309، 345.

ام: 393.
َ
َبر

ح: 240. 
ْ
َبر

برق جناح: 251.

ك: 335.
َ
ر

َ
الب

ك الغماد: 335.
ْ
ِبر

بركة: 268.

َبريد: 291.

الب�صرة: 269، 270، 301، 309، 364.

.249 ،240 :
ّ
َلي

ُ
الب

البيت الحرام: 280، 333.

بي�صة: 238، 240، 249، 308، 309، 380.

تبالة: 256، 291.

تثليث: 380.

ترج: 326.

تن�صب: 256.

تّو: 299.

تو�صح: 352.

 ،329  ،309  ،300  ،278  ،275  ،256  ،243 تهامة: 

.391 ،381 ،359

الِتّيه: 238.

تيماء: 246.

ثرمداء: 288.

ثهمد: 399.

الجابية: 293.

الجحفة: 256.

الجزيرة العربية: 288.

الَجْل�ص: 300.
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ُجمال: 256.

الَجّو: 293.

الَجْوف: 293.

الجولن: 293.

حاب�ص: 299.

ُحبا�ص: 315.

�ص: 300.
ْ
الِحب

الحب�صة: 342.

ل: 336.
ْ
الَحب

حبي�ص: 270

الحجاز: 244، 278، 345، 381، 388.

الحجالوان: 258.

�ص: 282، 302.
ْ
َحر

م: 400.
َ
الَحر

ة بني �صليم: 279.
ّ
حر

ة بني هالل: 357.
ّ
حر

ن: 238. َح�صَ

َحْلية: 243.

الحناجر: 276.

الحواجر: 276.

حو�صى: 323.

لة: 243.
ْ
َحي

ة: 286.
ّ
حي

ج: 399.
ْ
َخر

م: 371.
َ
َخ�ْصر

ُخالئل: 301.

الَخْور: 357.

دارا: 235، 243.

ثينة: 291. الَدّ

خول: 282. الَدّ

َدّر: 279.

دم�صق: 256، 293.

هناء: 352. الَدّ

َدّوار: 280.

دودان: 256.

دوران: 256.

ذات الخمار: 243.

ذات عرق: 240، 249، 381.

ذو البراق: 238.

ذو بوانة: 328.

ذو �صدير: 282.

وؤَيب: 344. الُذّ

حا: 269.
َّ
الر

ر�صوى: 387.

َرّمان: 252.

َرنية: 380.

زابن: 357.

ِزْئَنة: 380.

بال: 323.
ّ
ال�صِ

�صجن اليمامة: 280.
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راة: 243، 321، 380.
َّ

ال�ص

ة: 357.
َّ
ر

ُّ
ال�ص

�صقمان: 356.

اَلّن: 270.
ُّ

ال�ص

�صلمى: 251، 252.

�صلوق: 328.

ليل: 332، 371.
ّ

ال�ص

ود: 238.
ُّ

ال�ص

�ُصَويقة: 341.

يدان: 269، 308، 309.
ّ
ال�صِ

ال�صام: 278، 288.

�صعبى: 251.

ال�صقيقة: 385.

�صمطتان: 328.

�صمطة: 248.

�صارة: 246.

عائد: 359. �صُ

ال�صفا: 345.

�صّفين: 342.

�صنعاء: 288، 299.

�صريّة: 251، 278، 341، 353، 399.

�صمرية: 348.

�صمير: 256.

طحال: 399.

عاقل: 246.

العالية: 244، 246، 278 329.

العراق: 362.

عردة: 248.

عرفة: 336.

العّزى: 405.

عقاراء: 246.

العقبة: 387.

علياء: 243.

ُعَمان: 309.

العين: 345.

غابر: 282.

اء: 270.
ّ
الغر

ب: 251.
َّ
ُغر

الُغ�صار: 238.

الَغْمر: 282.

غمر ذي كندة: 282.

ة: 381.
َ
َغْمر

الَغْور: 300، 326، 359، 382، 404.

فل�صطين: 387.

د: 246، 256.
ْ
َفي

ُقَديد: 256.

قرقد: 391.

الَقِرّي: 328، 348، 392.

ة: 328.
َ
ب
ْ
ي الُق�صَ

قناة: 243.
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كاظمة: 269.

ُكاّلن: 270.

كملول: 259.

كّمول: 259.

لجيفة: 240.

لحيحة: 240.

اللعباء: 352، 353.

لعلع: 405.

اللغباء: 353.

متالع: 348.

المجاز: 328.

المجج: 256.

ب: 322، 324. المح�صّ

مدين: 328.

المدينة: 243، 256، 288، 333، 341، 381، 385.

المرا�صان: 310.

الم�صّقر: 345.

 ،328  301  ،291  ،288  ،278  ،256 مكة: 

.391 ،387 ،359 ،336 ،329

منى: 322، 324، 336.

مي�صان: 364.

المين: 309.

ناعت: 361.

نجد: 246، 251، 256، 270، 275، 278، 282، 291، 

 .391 ،381 ،359 ،345 ،329 ،309 ،300 ،299
نجدا مربع: 370.

النجدان: 370.

نخلة: 328.

النخيلة: 314.

الن�صر: 405.

ن�صاد النير: 246.

النير: 352، 353

ه�صبات المهاة: 372.

هكران: 287.

وادي القرى: 246.

وا�صط: 364.

وجرة: 301، 381.

َوّدان: 256.

يبرين: 386.

يبنبم: 372، 380

يبمبم: 380.

ي�صوم: 390.

يكموك: 259.

يلملم: 380.

 ،293  ،288  ،282  ،280  ،278  ،270  ،269 اليمامة: 

.399 ،359 ،352 ،312

 ،293  ،291  ،288  ،286  ،282  ،256  ،240 اليمن: 

.399 ،380 ،377  ،335 ،328 ،311

ينبع: 328، 341.

ينمنم: 380.
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فهر�ص الأعالم

ابن الأثير: 280، 423.

اأبو اأحمد الع�صكري: 262.

اأحمد بن يحيى = ثعلب.

ابن اأحمر: 401، 453، 454.

الأخف�ص: 280.

اأرحب: 268، 320 ،357، 366، 373.

ابن اأروى = عثمان بن عّفان.

الأزد بن الغوث: 383.

الأزهري: 248، 256، 265، 269، 305، 325، 387، 

.420 ،404

بنو اأ�صد: 246، 248، 249، 270.

اأ�صعد الكامل بن ملكي كرب: 311.

الأ�صعر الجعفي: 284.

الأ�صيوطي: 454.

اأ�صماء: 386.

الأ�صفهاني )اأبو الفرج(: 255، 342، 451.

الأ�صمعي: 236، 244، 267، 275، 297، 315 320، 

 ،385 ،384 ،376 ،366 ،363 ،356 ،349 ،335 ،321
. 445 ،444 ،419 ،418

ابن الأعرابي: 241، 281، 288، 385، 416، 417.

الأعلم ال�صنتمري: 389.

اأعوج )ا�صم فر�ص(: 362.

اأغلب بن �صع�صعة: 289.

امروؤ القي�ص بن حجر: 350.

بنو اأمية: 288، 342، 415.

ابن الأنباري: 266.

اأو�ص بن غلفاء: 255.

باقل: 403.

البحتري: 446.

لة ؟(: 453.
ْ
اأبو بحدلة )ُنَخي

ابن بري: 300، 427، 451، 452، 457.

ب�صار بن ب�صر المجا�صعي: 254، 415.

الب�صريّون: 341.

البغدادي: 454.

البغداديون: 249.

بنو البّكاء: 282.

بنو بكر: 407.

اأبو بكر ال�صبلي: 347.

اأبو بكر ال�صّديق: 373، 257.

بنو اأبي بكر بن كالب: 282، 323.

 ،256  ،252  ،250  ،246  ،243  ،240  ،238 البكري: 

 ،308 ،291 ،289 ،279 ،276 ،270 ،263 ،262 ،259
.453 ،390 ،389 ،372 ،309

البندنيجي: 258، 400.

اً: 317.
ّ
تاأّبط �صر

 ،280  ،272  ،271  267  ،264  ،262  ،251 التبريزي: 

 ،392 ،342 ،332 ،316 ،304 ،301 ،299 ،294 ،292
.427 ،422 ،421

اأبو تّمام: 422.
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اأبو تّمام الأعرابي: 297.

بنو تميم: 310، 407.

التميمي: 280.

تنوخ: 401.

ثعلب )اأبو العبا�ص(: 238، 256، 270، 393.

ثمود: 325.

الجاحظ: 317، 446.

بنو جح�ص بن كعب بن عميرة: 391.

الجراوي )اأبو العبا�ص(: 416.

الجرجاني: 445.

جرم بن َرّبان: 274، 383.

بنو جعفر: 341.

الُجّفان: 407.

الُجالح بن قا�صط العامري: 442.

ُجْمل: 238، 242، 336، 338، 385.

جميل: 441، 455.

جندل الّطهوي: 452.

ابن جّني: 325.

الجواليقي: 240، 245، 248، 250، 268، 400.

الجوهري: 417، 423، 427، 452، 457.

اأبو حاتم ال�صج�صتاني: 335، 372، 418.

الحاتمي: 281.

بنو الحارث: 383.

بنو حام: 348.

ى: 367.
ّ
حب

الحّجاج: 457.

ابن حزم: 350.

اأبو الح�صن: 256.

الحطيئة: 420.

  ،430  ،423  ،417  ،414  ،401  ،345 الأرقط:  حميد 

.457 ،456 ،455 ،454 ،453 ،452 ،451 ،436 ،433

حميد بن حريث بن بحدل: 457.

حميد بن طاعة ال�صكوني: 442.

ر: 293.
َ
ِحْمي

اأبو حنيفة الدينوري: 246.

خالد بن جعفر بن كالب: 453.

 ،345  ،284  ،282  ،244  ،238 الخالديّان: 

.346

بان: 400.
ْ
ي
َ
الُخب

خثعم: 370، 383، 405.

ابن ِخيثم: 358.

م: 358.
ْ
ُخَثي

اأبو خرا�ص: 454.

اأبو الخ�صخا�ص: 261، 266.

 ،298  ،292  ،273  ،259  ،239 الخّطابي: 

.394 ،379 ،349 ،312

الخليع: 388، 390.

الخليل: 246، 287.

الخن�صاء: 427، 446.

ابن دريد )اأبو بكر، محمد بن الح�صن(: 335، 372، 

.445 ،418
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بنو ذبيان: 282.

ّمة: 434.
ّ
ذو الر

الراعي النميري: 452.

رافع بن حمي�صة: 254، 416.

الرامهرمزي: 244، 286.

باب: 252.
َّ
الر

الربيع العامرّي: 312.

بنو ربيعة بن عامر بن �صع�صعة: 389.

بنو ربيعة بن عقيل: 388.

الر�صيد: 415، 416.

د. ر�صوان النجار: 451، 455

ابن الرومي: 284.

 ،328  ،325  ،305  ،303  ،301  ،264 بيدي:  الَزّ

458 ،457 ،356،370

ابن زكريا )وّراق الجاحظ(: 445، 446

الزمخ�صري: 261، 279، 457.

زهير بن جذيمة العب�صي: 453.

زهير بن اأبي �صلمى: 242، 422.

زوج حميد )ابنة مالك(: 271.

اأبو زياد: 370.

زياد بن منقذ التميمي: 415.

الزيادي: 321.

اأبو زيد: 251، 384

زينب: 252.

اأم �صالم: 349.

�صحبان وائل: 403.

ال�صرق�صطي = القا�صم بن محمد ال�صرق�صطي.

بنو �صعد بن ثعلبة: 248، 293

�صعدى: 252.

اأبو �صعيد: 303.

اأبو �صعيد ال�صكري: 402، 420.

ابن ال�صكيت: 31، 288، 367، 420

�صلمة: 256.

�صلمى: 256، 367.

بنو �صليم: 279، 363.

َمى: 251، 256، 273، 367.
ْ
�ُصَلي

يد البطليو�صي: 245، 268، 453.
ّ
ابن ال�صِ

يَده: 235، 241، 346، 347، 381، 393. ابن �صِ

يرافي: 268، 344.
ّ

ال�ص

ال�صيوطي: 454.

د. �صاكر الفّحام: 273، 274، 335.

ال�صبلي = اأبو بكر ال�صبلي.

�صبيب بن البر�صاء: 275.

ال�صريف المرت�صى: 255، 279، 315، 320.

.328 : ب
ْ
�ُصَعي

ال�صّماخ: 260، 418، 441.

ال�صنقيطي: 361، 362، 372، 386، 387.

اد: 249، 304 ، 319.
ّ
ال�صاحب بن عب

.325 : صالح�

ال�صاغاني: 235، 240، 271، 295، 301، 303، 308، 
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.457 ،456 ،453 - 451 ،417 ،370

اأبو �صخر الهذلي: 335.

داء: 293. �صُ

ال�صغاني = ال�صاغاني.

ال�صمة بن عبد اهلل الق�صيري: 427.

اأم طارق: 349، 373.

الطبراني: 273.

رّماح: 445، 453. الِطّ

طفيل الغنوي: 455.

الطّماح بن عامر العقيلي: 456.

اأبو الّطمحان القيني: 445، 447

بنو طهمان بن عمرو: 323.

ئ: 251، 252، 286
ّ
طي

عاد: 358.

بنو عامر: 235، 237، 238، 243، 289، 290، 309، 

 ،388  ،  383  ،380  ،373  ،363  ،361  ،323  ،322
.393 ،389

ابن عامر: 254.

بنو عامر بن ربيعة: 282.

عامر بن الطفيل: 424.

اأبو العبا�ص الجراوي: 416.

 ،346  ،339  ،332  ،323  ،286 القادر:  عبد  عبا�ص 

.361

عبا�ص العزاوي: 385.

د. عبد الحفيظ ال�صطلي: 274.

.416 :
ّ
ابن عبد البر

ابن عبد رّبه: 312، 447.

عبد الرحمن )ابن اأخي الأ�صمعي(: 335.

عبد ال�صالم هارون: 326.

عبد العزيز بن مروان: 276.

عبد العزيز الميمني: 309، 457

بنو عبد القي�ص: 345.

عبد اهلل بن عجالن النهدي: 350.

عبد اهلل بن جعفر: 342.

عبد اهلل بن الزبير: 388، 400.

ب: 332.
ّ
د. عبد اهلل الطي

عبد الملك بن مروان: 291، 297، 342.

بنو عب�ص: 256، 282، 302.

اأبو عبيد )القا�صم بن �صاّلم(: 268، 315

عبيد بن اأيوب: 447.

عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر: 347، 437.

اأبو عبيدة: 255، 262، 344، 385، 401.

عثمان بن عفان: 333، 334.

العّجاج: 244.

 ،370  ،327  ،305  ،243  ،236 ناقة(:  )ا�صم  عجلى 

.455 ،402

بنو العجالن: 252، 282.

العجير ال�صلولي: 255.

بنو عذرة: 323.

بنو عريب الهالليون: 262.

الع�صكري: 262، 447.
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ابن ع�صفور: 249، 388.

بنو عقيل: 282، 359، 380، 417.

اأبو عكرمة ال�صبي: 238، 400.

اأبو العالء المعري: 263، 346، 455.

عالف )رّبان، اأبو جرم(: 274.

علي بن اأبي طالب: 342.

اأبو علي الفار�صي: 249، 320، 445.

اأبو علي القالي = القالي.

ابن ع�صاكر: 335.

ُعمارة: 381، 384، 385

اأبو عمرو:244، 258، 268، 352، 354، 367، 374، 

.390 ،383 ،381

اأم عمرو: 318، 322.

عمرو بن الأهتم المنقري: 253، 415.

عمر بن الح�صن بن م�صافر = ابن م�صافر.

عمر بن الخطاب: 330.

عمرو بن الخليع: 388.

عمر بن رم�صان بن محمد الهيتي: 385.

اأبو عمرو ال�صيباني: 256، 391، 397.

عمرو بن عبد الجن التنوخي: 457.

بنو عمرو بن الغوث: 383.

عمرو بن قميئة: 279، 423، 457

بنو عمرو بن كالب: 357.

عمر بن ليث: 391.

عمرو بن معدي كرب: 454.

ف العقيلي: 388، 405.
ّ
عمرو بن هّمام بن مطر

عمرة: 291، 322.

الُعمري: 391.

ابن ُعمير: 345.

ُعميرة: 322، 332.

بنو العنبر: 282.

ابن عنقاء الفزاري: 312، 431.

العيني: 297، 445، 451، 454

بنو عيالن: 272.

غ�صان: 270.

غطفان: 300.

اأم الغمر: 397.

الغندجاني: 446، 456

غني: 348.

بنو غيالن: 272.

الفارابي: 403.

ابن فار�ص: 346، 401، 424.

الفار�صي = اأبو علي الفار�صي.

فاطمة )�صاحبة امرئ القي�ص(: 350.

الفراء: 256، 348.

اأبو الفرج = الأ�صفهاني.

الفرزدق: 329، 401، 434، 453.

فزارة: 251.

الفزاري: 382.

الفر�ص: 303.
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ف�صالة بن �صريك الأ�صدي: 425.

الفيروزاأبادي: 328، 347

القا�صم ال�صرق�صطي: 276، 281.

القا�صم بن �صاّلم = اأبو عبيد.

القالي )اأبو علي(: 249، 289، 302، 392، 418، 445.

ابن قتيبة: 236، 237، 239، 241، 242، 244، 245، 

 ،266 ،265 ،264 ،263 ،261 ،255 ،250 ،249 ،247
 ،352  ،321  ،320  ،318  -  315  ،284  ،281  ،268

.418 ،406

قري�ص: 280.

قرينة )ا�صم ناقة(: 236.

 الق�صيري: 339.
ّ
ُق�صير بن عطي

ُق�صاعة: 274، 308، 383.

ابن القّطاع: 305.

قي�ص بن ُبجرة = ابن عنقاء.

قي�ص عيالن: 352، 363.

كراع: 288.

الك�صائي: 392.

بنو كعب بن ربيعة بن عامر: 388.

كعب بن زهير: 339.

بنو كالب: 251، 357، 400.

الكالبي: 352، 384

بنو كلب: 276، 308.

ِكندة: 362.

كنانة بن خزيمة بن مدركة: 391.

الكوفيون: 243، 249

اللحياني: 256.

اللعين المنقري: 447.

لوؤي بن غالب: 280.

الليث: 457.

ليلى: 309، 368.

ابن ليلى = عبد العزيز بن مروان.

ليلى الأخيلية: 255، 387، 446.

ليلى بن زّبان بن الأ�صبغ: 276.

ليلى العامرية: 382.

مالك: 330.

ابنة مالك )زوج حميد(: 271.

د: 236، 420.
ّ
المبر

المتلّم�ص: 294.

محارب: 254.

ق: 389.
ّ
اآل محر

.416 ،275 ،274 ،273 : محمد

اأم محمد: 272.

محمد بن اأيدمر: 244، 245

مراد: 293.

المرادي: 330.

المرت�صى = ال�صريف.

المرزباني: 456.

المرزوقي: 253، 272، 273، 283، 296، 348، 388، 

.422 ،390
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مروان بن الحكم: 288، 342.

مزاحم الُعقيلي: 236، 237، 255.

 362  ،360  -  349 الح�صن(:  بن  )عمر  م�صافر  ابن 

.385 -

الم�صلمون: 312.

.405 : الم�صيح بن مريم

م�صعب بن الزبير: 400.

ف: 389، 390، 446.
ّ
اآل مطر

معاوية بن اأبي �صفيان: 288.

معاوية بن يزيد بن معاوية: 288.

معّد: 389، 401.

معروف بن عبد الرحمن: 451.

ي = اأبو العالء.
ّ
المعر

المنذري: 256.

من�صور بن عكرمة: 290.

ابن منظور: 241، 256، 280، 281، 288، 300، 305، 

.458 ،452 ،451 ،427 ،423 ،407 ،369 ،325 ،319

موؤّرج: 276.

.335 ،304 :مو�صى

الميداني: 254، 287، 457.

الميمني: 309، 456.

ابن ميمون: 237.

بنو ناه�ص بن عفر�ص: 348.

نجدة بن عامر الحروري: 405.

الن�صارى: 280.

النمر بن تولب: 412.

النمري: 267.

بنو نمير: 251، 400.

نهد: 383.

الهجري: 238، 240، 259، 285، 391.

هذيل: 391.

ابن ه�صام: 297، 330.

بنو هالل: 259، 288، 291، 357، 362، 363، 383.

هالل بن خثعم )ج�صم، جع�صم؟(: 254، 415، 416.

ابن هّمام: 405.

همدان: 268.

هند: 252.

هند )�صاحبة عبد اهلل بن عجالن النهدي(: 350.

.358 ،258 : هود

اأبو وجزة ال�صعدي: 274.

ورقاء بن زهير العب�صي: 453.

اأبو الوليد = عبد الملك بن مروان.

الوليد بن عبد الملك: 291، 292، 293

 ،270  ،258  ،252  ،249  ،243  ،240  ،238 ياقوت: 

391 ،372 ،370 ،309 ،291،299 ،288

يحيى بن خالد البرمكي: 415.

يزيد بن الجهم الهاللي: 272، 421.

اليزيدي )اأبو محمد(: 416. 

يعقوب = ابن ال�صكيت.

يعلى بن الأ�صدق العقيلي: 273.
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الم�شادر والمراجع

الإبدال: لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي )351(، تحقيق: عز الدين التنوخي، المجمع • 

العلمي العربي بدم�صق، 1380 هـ/1961م.

الدين •  عز  تحقيق:   ،)337( الزجاجي  اإ�صحاق  بن  الرحمن  عبد  القا�صم  لأبي  والنظائر:  والمعاقبة  الإبدال 

التنوخي، المجمع العلمي العربي بدم�صق، 1381هـ/1962م.

الإبل: لالأ�صمعي عبد الملك بن قريب )216(، طبع في مجموعة الكنز اللغوي، فانظر: الكنز اللغوي.• 

عبد •  يحيى  د.  تحقيق:  )614هـ(،  النحوي  الدقيقي  بنين  بن  ل�صليمان  المعاني:  وافتراق  المباني  اتفاق 

الروؤوف جبر، دار عمار، عمان، 1405هـ/1985م.

اأخبار اأبي تمام: لأبي بكر محمد بن يحيى ال�صولي )336هـ(، تحقيق: خليل محمود ع�صاكر ومحمد عبده • 

عزام ونظير الإ�صالم الهندي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طبعة 3، 1400هـ/1980م.

اأخبار ال�صعراء المحدثين من كتاب الأوراق: لأبي بكر محمد بن يحيى ال�صولي )336هـ(، تحقيق: ج. • 

هيورث. دن، دار الم�صيرة، بيروت، طبعة 2، 1401هـ/1982م.

بغداد، •  العاني،  مطبعة  العاني،  مكي  �صامي  د.  تحقيق:  )256هـ(،  بكار  بن  للزبير  الموفقيات:  الأخبار 

1972م.

فريت�ص كرنكو، •  تحقيق:  )368هـ(،  ال�صيرافي  اهلل  عبد  بن  الح�صن  �صعيد  لأبي  الب�صريين:  النحويين  اأخبار 

المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1936م.

اأخبار الن�صاء: لمحمد بن اأبي بكر الزرعي، ابن قيم الجوزية )751هـ(، تحقيق: د. نزار ر�صا، دار مكتبة • 

الحياة، بيروت، 1964.

اأدب الكاتب: لأبي محمد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة )276هـ(، تحقيق: د. محمد الدالي، موؤ�ص�صة الر�صالة، • 

بيروت، 1405هـ/1985م.

دائرة •  مجل�ص  مطبعة  )421هـ(،  الأ�صفهاني  المرزوقي  محمد  بن  اأحمد  علي  لأبي  والأمكنة:  الأزمنة 

المعارف بحيدر اأباد الدكن بالهند، 1332هـ.

اأ�صا�ص البالغة: لجار اهلل اأبي القا�صم محمود بن عمر الزمخ�صري )538هـ(، تحقيق: عبد الرحيم محمود، • 

دار المعرفة، بيروت، 1402هـ/1982م.

ال�صتيعاب في اأ�صماء الأ�صحاب: لأبي عمر يو�صف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر القرطبي )463هـ(، • 

دار الكتاب العربي، بيروت، )مطبوع مع كتاب الإ�صابة(.

اأ�صد الغابة في معرفة ال�صحابة: لأبي الح�صن علي بن اأبي الكرم محمد بن محمد ال�صيباني المعروف بابن • 

الأثير )630(، ت�صحيح: م�صطفى وهبي، المطبعة الوهبية، القاهرة، 1280هـ.

 )1007هـ(، من • 
ّ
الإ�صعاف في �صرح �صواهد القا�صي والك�صاف: لخ�صر بن عطاء اهلل بن محّمد المو�صلي
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مخطوطات المكتبة الظاهرّية بدم�صق، برقم 7747.

والترجمة •  التاأليف  لجنة  هارون،  ال�ّصالم  عبد  تحقيق  )245هـ(،  حبيب  بن  لمحّمد  المغتالين…:  اأ�صماء 

والّن�صر، القاهرة، 1370هـ/1951م، مطبوع �صمن نوادر المخطوطات.

اأبي بكر ال�صيوطي )911هـ(، تحقيق: د. عبد •  الأ�صباه والنظائر في الّنحو: لجالل الّدين عبد الّرحمن بن 

العال �صالم مكّرم، موؤ�ص�صة الّر�صالة، بيروت، 1406هـ/1985م.

اأبي بكر بن ها�صم )380هـ( واأبي عثمان بن ها�صم •  المتقدمين…: للخالديّين  اأ�صعار  الأ�صباه والنظائر من 

)391هـ(، تحقيق: د. ال�صّيد محّمد يو�صف، لجنة التاأليف والتّرجمة والّن�صر، القاهرة، 1958م.

ال�صالم هارون، مكتبة •  الأزدّي )321هـ(، تحقيق: عبد  الح�صن بن دريد  ال�صتقاق: لأبي بكر محمد بن 

المتنبي، بغداد، طبعة 3، 1399هـ/1979م.

حابة: ل�صهاب الدين اأبي الف�صل اأحمد بن علي الكناني الع�صقالني المعروف بابن •  الإ�صابة في تمييز ال�صّ

حجر )852هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت.

اإ�صالح المنطق: لبن ال�صكيت يعقوب بن اإ�صحاق )244هـ(، تحقيق: اأحمد �صاكر وعبد ال�صالم هارون، • 

دار المعارف، القاهرة، 1368هـ/1949م.

الأ�صمعيات: لالأ�صمعي عبد الملك بن قريب )216هـ(، تحقيق: اأحمد �صاكر وعبد ال�صالم هارون، دار • 

المعارف، القاهرة، طبعة 2.

الأ�صنام: له�صام بن محمد بن ال�صائب الكلبي، تحقيق: اأحمد زكي، القاهرة، الدار القومية، 1965م. • 

عبد •  د.  تحقيق:  )316هـ(،  البغدادي  النحوي  ال�ّصّراج  �صهل  بن  محّمد  بكر  لأبي  النحو:  في  الأ�صول 

الح�صين الفتلي، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، طبعة 3، 1208هـ/1988م.

اأوغ�صت •  د.  تحقيق:  )255هـ(،  وال�صجتاني  )224هـ(  ال�صكيت  وابن  )216هـ(  لالأ�صمعي  الأ�صداد: 

هفنر، دار الكتب العلمية )م�صورة عن طبعة المطبعة الكاثولكية( بيروت.

المطبوعات •  اإبراهيم، دائرة  الف�صل  اأبو  الأنباري )328هـ(، تحقيق: محمد  القا�صم  الأ�صداد: لمحمد بن 

والن�صر، الكويت، 1960م.

عزة •  د.  تحقيق  )351هـ(،  الحلبي  اللغوي  علي  بن  الواحد  عبد  الطّيب  لأبي  العرب:  كالم  في  الأ�صداد 

ح�صن، مجمع اللغة العربية، دم�صق، 1382هـ/1963م.

الإعجاز والإيجاز: للثعالبي اأبي من�صور عبد الملك بن محمد )329هـ(، دار الرائد العربي، بيروت، طبعة • 

2، 1401هـ/1983م.

طرابل�ص •  والإعالن،  والتوزيع  للن�صر  العامة  المن�صاأة  ال�صلقاني،  الحميد  عبد  للدكتور  الرواة:  الأعراب 

الغرب، طبعة 2، 1401هـ.

اإعراب القراآن: للزجاج اأبي اإ�صحاق اإبراهيم بن ال�صري )311هـ(، تحقيق: اإبراهيم الأبياري، دار الكتاب • 

اللبناني، بيروت، طبعة 3، 1306هـ/1986م.

الأعالم: لخير الدين الزركلي )1396هـ(، دار العلم للماليين، بيروت، 1400هـ/1980م.• 
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الأغاني: لأبي الفرج علي بن الح�صين الأ�صفهاني )356هـ(، دار اإحياء التراث العربي )م�صورة عن ن�صخة • 

دار الكتب الم�صرية، 1927م وما بعدها(، بيروت.

د. ح�صين محمد •  تحقيق:  400هـ(،  )نحو  ال�صرق�صطي  المعافري  بن محمد  �صعيد  عثمان  لأبي  الأفعال: 

 1400-1395 القاهرة،  الأميرية،  المطابع  ل�صوؤون  العامة  الهيئة  عالم،  مهدي  محمد  ود.  �صرف 

هـ/1975-1980م.

القت�صاب في �صرح اأدب الكّتاب: لأبي محمد عبد اهلل بن محمد بن ال�صيد البطليو�صي )521هـ( تحقيق: • 

م�صطفى ال�صّقا ود. حامد عبد المجيد، الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1401هـ/1981م.

الأقوال الكافية والف�صول ال�صافية في الخيل: للملك المجاهد علي بن داود الر�صولي الغ�صاني )764هـ(، • 

تحقيق: د. يحى الجبوري، دار الغرب الإ�صالمي، بيروت، 1407هـ/1987م.

األف باء: لأبي الحجاج يو�صف بن محمد البلوي )604هـ(، ت�صحيح: م�صطفى وهبي، المطبعة الوهبية، • 

القاهرة، 1387هـ.

لجنة •  ال�صالم هارون،  عبد  تحقيق:  )245هـ(،  بن حبيب  لمحمد  باأّمه:  منهم  يعرف  ال�صعراء ومن  األقاب 

التاأليف والترجمة والن�صر، القاهرة، 1370هـ/1951م، �صمن نوادر المخطوطات.

العلوي •  اأحمد  بن  اهلل  الحبيب عبد  اليزيدي )310هـ(، تحقيق:  العبا�ص  بن  الأمالي: لأبي عبد اهلل محمد 

الح�صيني الح�صرمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر اأباد الدكن، بالهند، 1369هـ.

الأمالي: لأبي علي اإ�صماعيل بن القا�صم القالي البغدادي )356هـ(، بعناية محمد عبد الجواد الأ�صمعي، دار • 

الآفاق الجديدة )م�صورة عن طبعة المطبعة الأميرية بدار الكتب الم�صرية(، بيروت، 1400هـ/1980م.

المعرفة •  دار  )542هـ(،  الح�صيني  العلوي  حمزة  بن  علي  بن  اهلل  هبة  ال�ّصعادات  لأبي  ال�صجرية:  الأمالي 

)م�صورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية(، بيروت، 1349.

تحقيق: •  هـ،   436 الح�صين  بن  علي  المرت�صى  لل�صريف  القالئد(:  ودرر  الفوائد  )غرر  المرت�صى  اأمالي 

محمد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، 1373هـ/1954م.

الأمثال: لأبي فيد موؤرج بن عمرو ال�صدو�صي )195هـ(، تحقيق: د. رم�صان عبد التواب، الهيئة الم�صرية • 

العامة للتاأليف والن�صر، القاهرة، 1391هـ/1971م.

دم�صق، •  العربية،  اللغة  مجمع  التواب،  عبد  رم�صان  د.  تحقيق:  )250هـ(،   
ّ
ّبي ال�صّ عكرمة  لأبي  الأمثال: 

1394هـ/1974م.

اأمثال الحديث: للقا�صي اأبي ُمحمد الح�صن بن عبد الرحمن بن خاّلد الرامهرمزي )360هـ(، تحقيق: د. • 

عبد العلي عبد الحميد الأعظمي، الدار ال�صلفية، بومباي - الهند، 1404هـ/1983م.

اإنباه الرواة على اأنباه النحاة: لجمال الدين اأبي الح�صن علي بن يو�صف القفطي )646هـ(، تحقيق: محمد • 

اأبو الف�صل اإبراهيم، دار الكتب الم�صرية، القاهرة، 1374هـ/1955م.

الإنباه على قبائل الرواة: لأبي عمر يو�صف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر القرطبي )463هـ( تحقيق: • 

اإبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ/1985م.
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د. ب. •  تحقيق:  )507هـ(،  القي�صراني  بابن  المعروف  طاهر،  بن  الف�صل محمد  لأبي  المتفقة:  الأن�صاب 

ديجونج - اأبريل - 1965.

الإن�صاف في التنبيه على الأ�صباب والمعاني التي اأوجبت الختالف بين الم�صلمين واآرائهم: لأبي محمد • 

 ،3 عبد اهلل بن ال�صيد البطليو�صي )521هـ(، تحقيق: د. محمد ر�صوان الداية، دار الفكر، دم�صق، طبعة 

1407هـ/1987م.

الإن�صاف في م�صائل الخالف: لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري )577هـ(، تحقيق: محمد • 

محي الدين عبد الحميد، مطبعة ال�صعادة، القاهرة، 1380هـ/1961م.

الأنواء: لأبي محمد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة )276هـ(، مطبعة مجل�ص دائرة المعارف العثمانية، حيدر • 

اأباد الدكن - بالهند، 1375هـ/1956م.

الأنوار ومحا�صن الأ�صعار: لأبي الح�صن علي بن محمد بن المطهر العدوي المعروف بال�صم�صاطي )كان • 

حيًا �صنة 394هـ(، تحقيق: د. ال�صيد محمد يو�صف، مطبعة حكومة الكويت، 1397هـ/1977م.

الثقافة •  وزارة  ق�صاب،  ووليد  الم�صري  محّمد  تحقيق:  400هـ(،  )بعد  الع�صكري  هالل  لأبي  الأوائل: 

، دم�صق، 1975م.
ّ
والإر�صاد القومي

المطبعة •  الأبياري،  اإبراهيم  تحقيق:  )207هـ(،  الفّراء  زياد  بن  يحى  لأبي زكريا  وال�صهور:  والليالي  الأيام 

الأميرية، القاهرة، 1956م.

اإي�صاح �صواهد الإي�صاح: لأبي علي الح�صن بن َعبد اهلل القي�صي )من رجال القرن 6هـ(، تحقيق: د. محمد • 

بن محمود العجاني، دار الغرب الإ�صالمي، بيروت، 1408هـ/1987م.

اإي�صاح الوقف والبتداء في كتاب اهلل عز وجل: لأبي بكر محمد بن القا�صم الأنباري )328هـ(، تحقيق: • 

محي الدين عبد الرحمن رم�صان، مجمع اللغة العربية، دم�صق، 1390هـ/1971م.

 البغدادي )356هـ(، تحقيق: ها�صم الطعان، مكتبة • 
ّ
البارع في اللغة: لأبي علي اإ�صماعيل بن القا�صم القالي

النه�صة ودار الح�صارة العربية، بغداد وبيروت، 1973م.

1398هـ/ •  دم�صق،  الفكر،  دار  )754هـ(،  الغرناطي  يو�صف  بن  محمد  حيان  لأبي  المحيط:  البحر 

1978م.

البخالء: لأبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ )255هـ(، تحقيق: د. طه الحاجري، دار المعارف، القاهرة، • 

طبعة 6، 1401هـ/1981م.

البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدم�صقي اإ�صماعيل بن عمر )774هـ(، مكتبة المعارف ومكتبة الن�صر، • 

بيروت والريا�ص، 1966م.

البديع في نقد ال�صعر: لأ�صامة بن منقذ )584هـ(، تحقيق: د. اأحمد بدوي ود. حامد عبد المجيد، مطبعة • 

البابي الحلبي واأولده، القاهرة، 1380هـ/1960م.

د. •  تحقيق:  )255هـ(،  الجاحظ  بحر  وبن  عمر  عثمان  لأبي  والحولن:  والعميان  والعرجان  البر�صان 

محمد مر�صي الخولي، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، طبعة 2، 1401هـ/1981م.
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)817هـ(، •  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  للفيروزاأبادي  العزيز:  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  ب�صائر 

تحقيق: عبد العليم الطحاوي، لجنة اإحياء التراث الإ�صالمي، القاهرة، 1390هـ/1970م.

الب�صائر والذخائر: لأبي حيان التوحيدي علي بن محمد )414هـ(، تحقيق: د. اإبراهيم الكيالني، مكتبة • 

اأطل�ص، دم�صق، 1964م.

الثقافة •  مكتبة  التواب،  عبد  د. رم�صان  تحقيق  )285هـ(،  المبرد  يزيد  بن  محمد  العبا�ص  لأبي  البالغة: 

الدينية، القاهرة، طبعة 2، 1405هـ/1985م.

محمد •  تحقيق:  )817هـ(  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  اأبادي  للفيروز  اللغة:  اأئمة  تاريخ  في  البلغة 

الم�صري، وزارة الثقافة، دم�صق، 1392هـ/1972م.

والكرم •  والنخل  لالأ�صمعي،  وال�صجر  والنبات  لالأ�صمعي،  الدارات  )يحتوي:  اللغة  �صذور  في  البلغة 

لالأ�صمعي، والمطر لأبي زيد الأن�صاري، والرحل والمنزل لبن قتيبة، واللباأ واللبن لأبي زيد الأن�صاري، 

وغيرها(، تحقيق: د. اأوغ�صت هفنز ولوي�ص �صيخو، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1914م.

بعناية: •  ُطِبَع  )1342هـ(،  البغدادي  الألو�صي  �صكري  لمحمود  العرب:  اأحوال  معرفة  في  الأرب  بلوغ 

محمد بهجة الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة 3.

)463هـ(، •  البر  عبد  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  بن  يو�صف  عمر  لأبي  المجال�ص…:  واأن�ص  المجال�ص  بهجة 

تحقيق: د. محمد مر�صي الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة 2، 1402هـ/1982م.

البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )255هـ(، تحقيق: عبد ال�صالم هارون، لجنة التاأليف • 

والترجمة والن�صر، القاهرة، 1367هـ/1948م.

تاُج العرو�ص من جواهر القامو�ص: لل�صيد محمد مرت�صى الزبيدي )1205هـ(، المطبعة الخيرية، القاهرة، • 

1307هـ.

والأنباء، •  الإر�صاد  وزارة  ورفاقه،  فراج  ال�صتار  عبد  تحقيق:  )1205هـ(،  للزبيدي  العرو�ص…:  تاج 

الكويت، 1385-1409هـ/1989م )المجلدات 25-1(.

تاريخ اآداب العرب: لم�صطفى �صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة 2، 1974/1394م.• 

تاريخ اآداب اللغة العربية: لجرجي زيدان، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1983.• 

تاريخ الأدب العربي: ل: ر. بال�صير، ترجمة د. اإبراهيم الكيالني، وزارة الثقافة، دم�صق، 1973م.• 

تاريخ التراث العربي )مج2، ج 2، الع�صر الجاهلي(: لفوؤاد �صزكين، ترجمة: د. محمود فهمي حجازي، • 

جامعة الإمام محمد بن �صعود الإ�صالمية، الريا�ص، 1403هـ/1983م.

المبتداأ والخبر في تاريخ العرب والبربر…(: لعبد الرحمن بن خلدون )808 •  تاريخ ابن خلدون )ديوان 

هـ(، تحقيق: خليل �صحادة، دار الفكر، بيروت، 1401هـ/1981م.

المعرفة، •  دار  زايد،  اإبراهيم  محمد  تحقيق:  هـ(،   256( اإ�صماعيل  بن  محمد  للبخاري  ال�صغير:  التاريخ 

1406هـ/1986م.

تاريخ الطبري )تاريخ الأمم والملوك(: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )310 هـ( تحقيق: محمد اأبو • 
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الف�صل اإبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 1961 م. 

تاريخ ابن كثير )انظر البداية والنهاية(.• 

تاريخ مدينة دم�صق: لأبي القا�صم علي بن الح�صن ال�صافعي المعروف بابن ع�صاكر )571 هـ( دار الب�صير، • 

دم�صق.

تاأويل م�صكل القراآن: لأبي محمد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة )276 هـ(، تحقيق: ال�صيد اأحمد �صقر، دار • 

التراث، القاهرة، طبعة 2، 1393هـ/1973م.

التبيان في تف�صير القراآن: لأبي جعفر محمد بن الح�صن الطو�صي )460 هـ(، تحقيق: اأحمد حبيب ق�صير • 

م(،  1383هـ/1963  بالنجف  النعمان  مطابع  طبعة  عن  )م�صورة  العربي  التراث  اإحياء  دار  العاملي، 

بيروت.

التبيان في �صرح الديوان )ديوان اأبي الطيب المتنبي(: لأبي البقاء عبد اهلل بن الح�صين العكبري )616 هـ(، • 

تحقيق: م�صطفى ال�صقا واإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ �صلبي، دار المعرفة، بيروت.

العكبري )616 هـ(، •  الح�صين  البقاء عبد اهلل بن  الب�صريين والكوفيين: لأبي  النحويين  التبيين عن مذاهب 

تحقيق: عبد الرحمن بن �صليمان العثيمين، دار الغرب الإ�صالمي، بيروت، 1406هـ/1986م.

)501هـ(، •  ال�صقلي  مكي  بابن  المعروف  خلف  بن  عمر  حف�ص  لأبي  الجنان:  وتلقيح  الل�صان  تثقيف 

تحقيق: د. عبد العزيز مطر، المجل�ص الأعلى لل�صوؤُون الإ�صالمية، القاهرة، 1386هـ/1966م.

تجريد اأ�صماء ال�صحابة: لأبي عبد اهلل محمد بن اأحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )748 هـ(، دار المعرفة، • 

بيروت.

تجريد الأغاني: لبن وا�صل الحموي )697 هـ(، تحقيق: د. طه ح�صين واإبراهيم الأبياري، دار الكتاب • 

العربي، القاهرة، 1374هـ/1955 م.

�صليمان بن عي�صى •  ليو�صف بن  العربية:  الأدب في علم مجازات  الذهب من معدن جواهر  تح�صيل عين 

كتاب  حا�صية  على  )ُطِبَع  1316هـ،  ببولق،  الأميرية  المطبعة  )476هـ(،  ال�صنتمري  بالأعلم  المعروف 

�صيبويه(.

د. •  تحقيق:  )761هـ(،  ه�صام  بن  يو�صف  بن  محمد  الدين  لجمال  الفوائد:  وتلخي�ص  ال�صواهد  تخلي�ص 

عبا�ص م�صطفى ال�صالحي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1406هـ/1986م.

عبا�ص، •  اإح�صان  د.  تحقيق:  )562هـ(،  محمد  بن  الح�صن  بن  محمد  حمدون  لبن  الحمدونية:  التذكرة 

معهد الإنماء العربي، بيروت، 1983م.

التذكرة ال�صعدية في الأ�صعار العربية: لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد العبيدي )من رجال القرن • 

الثامن الهجري(، تحقيق: د. عبد اهلل الجبوري، الدار العربية للكتاب، طرابل�ص الغرب وتون�ص، 1981م.

تذكرة النحاة: لأبي حيان محمد بن يو�صف الغرناطي )745هـ(، تحقيق د. عفيف عبد الرحمن، موؤ�ص�صة • 

الر�صالة، بيروت، 1406هـ/1986م.

اأبيك ال�صفدي )764هـ(، تحقيق: ال�صيد •  ت�صحيح الت�صحيف وتحرير التحريف: ل�صالح الدين خليل بن 
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ال�صرقاوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1407هـ/1987م.

طبعة 6، •  بيروت،  للماليين،  العلم  دار  في�صل،  �صكري  للدكتور  والإ�صالم:  الجاهلية  بين  الغزل  تطور 

1402هـ/1982م.

التطور والتجديد في ال�صعر الأموي: للدكتور �صوقي �صيف، دار المعارف، القاهرة، طبعة 6، 1977م.• 

الديباجي، مطبوعات •  تحقيق: محمد  )285هـ(،  المبرد  يزيد  بن  العبا�ص محمد  لأبي  والمراثي:  التعازي 

مجمع اللغة العربية، دم�صق، 1396هـ/1976م.

الأمير •  عبد  حمود  د.  تحقيق:  )296هـ(،  الَهَجري  زكريا  بن  هارون  علي  لأبي  والنوادر:  التعليقات 

الحمادي، دار الر�صيد، بغداد، 1400هـ/1980-م.

م�صطفى •  ال�صيد  تحقيق:  )321هـ(،  دريد  بن  الح�صن  بن  محمد  بكر  لأبي  دريد:  ابن  اأمالي  من  تعليق 

ال�صنو�صي، المجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1404هـ/1984م.

تف�صير اأبيات المعاني من �صعر اأبي الطيب المتنبي: لأبي المر�صد �صليمان بن علي المعري )بعد 492هـ(، • 

بيروت،  دم�صق  للتراث،  الماأمون  دار  عجيل،  غيا�ص  محمد  ود.  ال�صواف  محمد  مجاهد  د.  تحقيق: 

1399هـ/1979م.

تف�صير اأرجوزة اأبي نوا�ص: لأبي الفتح عثمان بن جني )392هـ(، تحقيق: محمد بهجة الأثري، مطبوعات • 

مجمع اللغة العربية، دم�صق، طبعة 2، 1400هـ/1979م.

تف�صير البحر المحيط )انظر البحر المحيط(.• 

تف�صير الطبري )انظر: جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن(.• 

تف�صير غريب القراآن: لأبي محمد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة )276 هـ(، تحقيق: ال�صيد اأحمد �صقر، دار • 

اإحياء الكتب العربية، القاهرة، 1378هـ/1958م.

اإبراهيم العطية، •  البندنيجي )284هـ(، تحقيق: د. خليل  اأبي اليمان  اللغة: لأبي ب�صر اليمان بن  التقفية في 

مطبعة العاني، بغداد، 1976م.

)377هـ(، •  الفار�صي  اأحمد  بن  الح�صين  علي  لأبي  دي(:  الَع�صُ الإي�صاح  من  الثاني  الجزء  )وهي  التكملة 

تحقيق: د. ح�صن �صاذلي فرهود، عمادة �صوؤون المكتبات بجامعة الريا�ص، الريا�ص، 1401هـ/1981م.

ال�صغاني •  الح�صن  بن  محمد  بن  للح�صن  الَعربية:  و�صحاح  اللغة  تاج  لكتاب  وال�صلة  والذيل  التكملة 

دار  وغيرهم،  عالم  مهدي  ومحمد  الأبياري  واإبراهيم  اإبراهيم  الف�صل  اأبو  محمد  تحقيق:  )650هـ(، 

الكتب الم�صرية، القاهرة، 1979م.

اللغة •  الع�صكري )395هـ(، تحقيق د. عزة ح�صن، مجمع  الأ�صياء: لأبي هالل  اأ�صماء  التلخي�ص في معرفة 

العربية، دم�صق، 1390هـ/1970م.

دار •  ذبيان،  اأ�صعد  د.  تحقيق  )837هـ(،  ال�صيبي  العبدري  علي  بن  محمد  المحا�صن  لأبي  الأمثال:  تمثال 

الم�صيرة، بيروت، 1402هـ/1982م.

محمد •  الفتاح  عبد  تحقيق  )429هـ(،  الثعالبي  محمد  بن  الملك  عبد  من�صور  لأبي  والمحا�صرة:  التمثيل 
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الحلو، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، 1381هـ/1961م.

)487هـ(، •  البكري  محمد  بن  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  عبيد  لأبي  اأماليه:  في  علي  اأبي  اأوهام  على  التنبيه 

تحقيق: اأنطون �صالحاني الي�صوعي، دار الآفاق الجديدة، )م�صورة عن طبعة المطبعة الأميرية بدار الكتب 

الم�صرية(، بيروت، 1400هـ/1980م.

اإ�صماعيل •  اهلل  عبد  تحقيق:  )345هـ(،  الم�صعودي  الح�صين  بن  علي  الح�صن  لأبي  والإ�صراف:  التنبيه 

ال�صاوي، دار ال�صاوي، القاهرة، 1938 م.

المطبعة •  )436هـ(،  البغدادي  المو�صوي  الح�صين  بن  علي  القا�صم  اأبي  المرت�صى  لل�صريف  الأنبياء:  تنزيه 

الحيدرية، النجف، 1352م.

قباوة، دار •  الدين  التبريزي يحيى بن علي )502هـ(، تحقيق: د. فخر  المنطق: للخطيب  اإ�صالح  تهذيب 

الآفاق الجديدة، بيروت، 1403هـ/1983م.

تهذيب تاريخ دم�صق لبن ع�صاكر: لل�صيخ عبد القادر بدران، مطبعة رو�صة ال�صام، دم�صق، 1330هـ.• 

ورفاقه، •  هارون  ال�صالم  عبد  تحقيق:  )370هـ(،  الأزهري  اأحمد  بن  محمد  من�صور  لأبي  اللغة:  تهذيب 

القاهرة،  والترجمة،  للتاأليف  الم�صرية  والدار  والن�صر  والأنباء  للتاأليف  العامة  الم�صرية  الموؤ�ص�صة 

1384-1396هـ/1964-1976م.

الثالثة: لأحمد بن فار�ص )395هـ(، تحقيق: د. رم�صان عبد التواب، مجلة معهد المخطوطات العربية، • 

)مج 10، ج 2(، القاهرة، 1384هـ/1964م.

ثالثة كتب في الأ�صداد: لالأ�صمعي ولبن ال�صكيت ولل�صجتاني )انظر الأ�صداد(.• 

الثعالبي )429هـ(، تحقيق: •  الملك بن محمد  الم�صاف والمن�صوب: لأبي من�صور عبد  القلوب في  ثمار 

محمد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار نه�صة م�صر، القاهرة، 1384هـ/1965م.

بيروت، •  الفكر  دار  )310هـ(،  الطبري  جرير  بن  محمد  جعفر  لأبي  القراآن:  اآي  تاأويل  عن  البيان  جامع 

1408هـ/1988م.

الجامع لأحكام القراآن: لأبي عبد اهلل محمد بن اأحمد الأن�صاري القرطبي )671هـ(، ت�صحيح اأحمد عبد • 

العليم البردوني، دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

الجرح والتعديل: ل�صيخ الإ�صالم اأبي محمد عبد الرحمن بن اأبي حاتم محمد الرازي، دار اإحياء التراث • 

العربي )م�صورة عن طبعة مطبعة مجل�ص دائرة المعارف العثمانية بحيدر اأباد الدكن، 1373هـ/1953م(، 

بيروت.

الجريري •  النهرواني  زكريا  بن  معافى  الفرج  لأبي  ال�صافي:  المنا�صح  والأني�ص  الكافي  ال�صالح  الجلي�ص 

)390هـ(، تحقيق: د. محمد مر�صي الخولي، عالم الكتب، بيروت، 1401هـ/1981م.

الجمان في ت�صبيهات القراآن: لعبد اهلل بن محمد بن الح�صين بن ناقيا )485هـ(، تحقيق: د. عدنان زرزور • 

ود. محمد ر�صوان الداية، المطبعة الع�صرية، الكويت، 1387هـ/1968م.

توفيق •  علي  د.  تحقيق:  )340هـ(،  الزجاجي  اإ�صحاق  بن  الرحمن  عبد  القا�صم  لأبي  النحو:  في  الجمل 
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الحمد، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، طبعة 2، 1405هـ/1985م.

المجيد •  وعبد  اإبراهيم  الف�صل  اأبو  محمد  تحقيق:  )395هـ(،  الع�صكري  هالل  لأبي  الأمثال:  جمهرة 

قطام�ص، دار الجيل، بيروت، طبعة 2، 1408هـ/1988م.

عبد •  تحقيق:  )456هـ(  الأندل�صي  بن حزم  �صعيد  بن  اأحمد  بن  العرب: لأبي محمد علي  اأن�صاب  جمهرة 

ال�صالم هارون، دار المعارف، القاهرة، 1382هـ/1962م.

جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الح�صن بن دريد )321هـ(، حيدر اأباد، الهند، 1345هـ.• 

دار •  العظم،  فردو�ص  تحقيق: محمود  هـ(،   204( الكلبي  بن محمد  ه�صام  المنذر  لأبي  الن�صب:  جمهرة 

اليقظة العربية، دم�صق، 1403هـ/1983م.

قباوة •  الدين  فخر  د.  تحقيق:  )749هـ(،  المرادي  قا�صم  بن  للح�صن  المعاني:  حروف  في  الداني  الجنى 

ومحمد نديم فا�صل، المكتبة العربية، حلب، 1393هـ/1973م.

جواهر البالغة: لأحمد الها�صمي، دار اإحياء التراث، بيروت، طبعة 12.• 

الجوهرة في ن�صب النبي واأ�صحابه الع�صرة: لمحمد بن اأبي بكر ال�صهير بالُبِرّي )من علماء القرن ال�صابع • 

الهجري( تحقيق: د. محمد األتونجي، دار الرفاعي، الريا�ص، 1403هـ/1983م.

الكريم •  وعبد  الطحاوي  العليم  وعبد  الأبياري  اإبراهيم  تحقيق:  )213هـ(،  ال�صيباني  عمرو  لأبي  الجيم: 

العزباوي، الهيئة العامة ل�صوؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1395هـ/1975 م.

حا�صية على �صرح بانت �صعاد، لبن ه�صام: لعبد القادر البغدادي )1093هـ( تحقيق نظيف محرم خواجة، • 

المعهد الألماني لالأبحاث ال�صرقية، بيروت، 1400هـ/1980م.

قهوجي •  الدين  بدر  تحقيق:  )377هـ(،  الفار�صي  الغفار  عبد  بن  الح�صن  علي  لأبي  ال�صبَعة:  للقراء  الحجة 

وب�صير جويجاتي، دار الماأمون، دم�صق 1404هـ/1984م.

ح�صن ال�صحابة في �صرح اأ�صعار ال�صحابة: لجابي زاده علي فهمي، مطبعة رو�صن، دون ذكر لمكان الطبع، • 

1324هـ.

الحلل في �صرح اأبيات الجمل: لأبي محمد عبد اهلل بن محمد بن ال�صيد البطليو�صي )521هـ(، تحقيق د. • 

م�صطفى اإمام، الدار الم�صرية، القاهرة، 1979م.

َيرا في مدح خير الورى: لبن جابر الأندل�صي )780هـ(، تحقيق: د. علي اأبو زيد، عالم الكتب، •  الحلة ال�صِّ

بيروت، 1405هـ/1985م.

جعفر •  د.  تحقيق  )388هـ(،  الحاتمي  الح�صن  بن  محمد  علي  لأبي  ال�صعر:  �صناعة  في  المحا�صرة  حلية 

الكتاني، دار الر�صيد، بغداد، 1979م.

عالم •  اأحمد،  الدين  مختار  تحقيق:  )659هـ(،  الب�صري  الح�صن  بن  علي  الدين  ل�صدر  الب�صرية:  الحما�صة 

الكتب، بيروت، طبعة 3، 1403هـ/1983م.

حما�صة الخالديين: )انظر الأ�صباه والنظائر…(• 

واأ�صماء •  الملوحي  المعين  عبد  تحقيق:  )542هـ(،  الح�صني  العلوي  علي  بن  اهلل  لهبة  ال�صجرية:  الحما�صة 
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الحم�صي، وزارة الثقافة، دم�صق، 1970م.

الزوزني •  العبدلكاني  محمد  بن  اهلل  عبد  محمد  لأبي  والقدماء:  المحدثين  اأ�صعار  من  الظرفاء  حما�صة 

)431هـ( تحقيق: محمد جبار المعيبد، دار الحرية، بغداد، 1978م.

الحما�صة المغربية، مخت�صر �صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب: لأبي العبا�ص اأحمد بن عبد ال�صالم الجراوي • 

وبيروت،  دم�صق  المعا�صر،  الفكر  ودار  الفكر  دار  الداية،  د. محمد ر�صوان  تحقيق  )609هـ(،  التادلي 

1411هـ/1991م.

الحور العين: لأبي �صعيد ن�صوان بن �صعيد الحميري )573هـ(، تحقيق كمال م�صطفى، دار اآزال، بيروت، • 

طبعة 2، 1985م.

العربي •  التراث  اإحياء  دار  )808هـ(،  الدميري  مو�صى  بن  محمد  الدين  لكمال  الكبرى:  الحيوان  حياة 

)م�صورة عن طبعة مطبعة الحجازي، القاهرة، 1353هـ( بيروت.

الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )255هـ(، تحقيق: عبد ال�صالم محمد هارون، دار الكتاب • 

العربي، بيروت طبعة 3، 1388هـ/1969م.

الخاطريات: لأبي الفتح عثمان بن جني )392هـ( تحقيق: علي ذو الفقار �صاكر، دار الغرب الإ�صالمي، • 

بيروت، 1408هـ/1988م.

ال�صالم •  عبد  تحقيق:  )1093هـ(  البغدادي  عمر  بن  القادر  لعبد  العرب:  ل�صان  لباب  ولب  الأدب  خزانة 

محمد هارون، الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1979 - 1986م.

للطباعة •  الهدى  دار  النجار،  علي  محمد  تحقيق:  )392هـ(،  جني  بن  عثمان  الفتح  لأبي  الخ�صائ�ص: 

والن�صر، بيروت، طبَعة 2.

ال�صتار •  عبد  تحقيق:  الهجري(  الثالث  القرن  علماء  )من  ثابت  اأبي  بن  ثابت  لأبي محمد  الإن�صان:  خلق 

فراج، وزارة الإر�صاد والأنباء، الكويت، 1965م.

خلق الإن�صان في اللغة: لأبي محمد الح�صن بن اأحمد بن عبد الرحمن )من رجال القرن الخام�ص( تحقيق: • 

د. اأحمد خان، معهد المخطوطات العربية، الكويت 1407هـ/1986م.

درا�صة الأدب العربي: للدكتور م�صطفى نا�صيف، دار الأندل�ص، بيروت، طبعة 3، 1983م.• 

في •  فاتح  مجموعة  مخطوطة  عن  �صورة  694هـ(،  )بعَد  اأيدمر  بن  لمحمد  الق�صيد:  وبيت  الفريد  الدر 

العربية  العلوم  تاريخ  معهد  �صيزكين،  فوؤاد  الدكتور  باإ�صراف  َرت  ُن�صِ با�صتانبول،،  ال�صليمانية  المكتبة 

والإ�صالمية، جامعة فرانكفورت، األمانيا التحادية، 1408هـ/1988م.

الّدّر الم�صون: لأحمد بن يو�صف المعروف بال�صمين الحلبي )756هـ( تحقيق: د. اأحمد محمد الخراط، • 

دار القلم، دم�صق، 1407هـ/1987م.

المطبعة •  طبعة  )�صور عن  المعرفة،  دار  ال�صنقيطي،  الأمين  بن  لأحمد  الهوامع:  على همع  اللوامع  الدرر 

الجمالية، القاهرة، 1328هـ( بيروت، 1393هـ/1973م.

درة الغّوا�ص في اأوهام الخوا�ّص: للقا�صم بن علي الحريري )516هـ(، تحقيق: محمد اأبو الف�صل اإبراهيم، • 
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دار نه�صة م�صر، القاهرة، 1975م.

العزيز •  عبد  بن  القا�صم  محمد  لأبي  والتابعين:  وال�صحابة    الر�صول  حديث  غريب  �صرح  في  دلئل 

ال�صرق�صطي )302هـ( من مخطوطات الظاهرية بدم�صق، برقم: 1579.

اأني�ص، •  اإبراهيم  الفارابي )350هـ( تْحقيق: د. اأحمد مختار عمر ود.  اإبراهيم  ديوان الأدب: لإ�صحاق بن 

الهيئة العامة ل�صوؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1394هـ/1974م.

 • ،7 طبعة  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  ح�صين،  محمد  محمد  د.  وتعليق:  �صرح  الكبير:  الأع�صي  ديوان 

1403هـ/1983م.

ديوان امرئ القي�ص: تحقيق محمد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 1969م.• 

ديوان اأمية بن اأبي ال�صلت: تحقيق: د. عبد الحفيظ ال�صطلي، المطبعة التعاونية، دم�صق، 1974م.• 

ديوان اأو�ص بن حجر: تحقيق: د. محمد يو�صف نجم، دار �صادر، بيروت، طبعة 3، 1399هـ/1979م.• 

ديوان جميل بثينة: تْحقيق د. ح�صين ن�صار، مكتبة م�صر، القاهرة، 1977م.• 

ديوان حاتم الطائي: دار الكتاب العربي، بيروت، 1968م.• 

الخانجي، •  مكتبة  طه،  اأمين  محمد  نعمان  د.  تحقيق:  و�صرحه(:  ال�صكيت  ابن  )برواية  الحطيئة  ديوان 

القاهرة، 1407هـ/1987م.

ديوان حميد بن ثور الهاللي: تحقيق: عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة )م�صورة عن طبعة دار • 

الكتب، القاهرة، 1371هـ/1951م( القاهرة، 1384هـ/1965م.

ديوان الخن�صاء: دار �صادر، بيروت.• 

ديوان ذي الرمة )�صرح اأبي ن�صر الباهلي �صاحب الأ�صمعي(: تْحقيق: د. عبد القدو�ص اأبو �صالح، موؤ�ص�صة • 

الإيمان، بيروت، طبعة 2، 1402هـ/1982.

بيروت، •  ال�صرقية،  لالأبحاث  الألماني  المعهد  فايبرت،  راينهرت  تحقيق:  النميري:  الراعي  ديوان 

1401هـ/1980م.

ديوان ال�صريف الر�صي: دار �صادر، بيروت.• 

ديوان �صعر المثقب العبدي: تحقيق: ح�صن كامل ال�صيرفي، معهد المخطوطات العربية القاهرة، 1977م.• 

اللغة •  مجمع  ال�صقال،  ولطفي  الخطيب  درية  تحقيق:  ال�صنتمري(:  الأعلم  )�صرح  العبد  بن  طرفة  ديوان 

الَعربية، دم�صق، 1395هـ/1975م.

ن، وزارة الثقافة دم�صق، 1388هـ/1968م.•  ديوان الطرماح: تحقيق د. عزة عزة َح�صَ

ديوان طفيل الغنوي: تحقيق: محمد عبد القادر اأحمد، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1968م.• 

ديوان عامر بن الطفيل )رواية اأبي بكر الأنباري(: دار �صادر ودار بيروت، بيروت، 1383هـ/ 1963م.• 

القاهرة، •  واأولده،  الحلبي  البابي  م�صطفى  مكتبة  ن�صار،  ح�صيين  د.  تحقيق:  الأبر�ص:  بن  َعِبيد  ديوان 

1377هـ/1957م.
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التعاونية، دم�صق، •  المطبعة  ال�صطلي،  الحفيظ  الأ�صمعي و�صرحه(: تحقيق: د.عبد  العجاج )رواية  ديوان 

1971م.

ديوان عدي بن زيد: تحقيق: محمد جبار المعيبد، وزارة الثقافة والإر�صاد، بغداد، 1964م.• 

الكتاب •  دار  الخطيب،  ودرية  ال�صقال  لطفي  تحقيق:  ال�صنتمري(:  الأعلم  )�صرح  الفحل  علقمة  ديوان 

العربي، حلب، 1389هـ/1969م.

 • ،2 طبعة  الأندل�ص،  دار  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  ربيعة:  اأبي  بن  عمر  ديوان 

1403هـ/1983م.

ديوان عمرو بن قميئة: تحقيق: خليل اإبراهيم العطّية، وزارة الإعالم، بغداد، 1392هـ/1972م.• 

ديوان القطامي: تحقيق: اإبراهيم ال�صامرائي واأحمد مطلوب، دار الثقافة، بيروت، 1960م.• 

ديوان كثير عزة: تحقيق: د. اإح�صان عبا�ص، دار الثقافة، بيروت، 1971م.• 

ديوان المعاني: لأبي هالل الح�صن بن عبد اهلل الع�صكري )395هـ(، عالم الكتب، بيروت.• 

ديوان النابغة الجعدي: تحقيق: عبد العزيز رباح، المكتب الإ�صالمي، دم�صق، 1384هـ/1964م.• 

ذيل الأمالي والنوادر: لأبي علي اإ�صماعيل بن القا�صم القالي البغدادي )356(، تحقيق: محمد عبد الجواد • 

الأ�صمعي، دار الآفاق الجديدة )م�صورة عن طبَعة دار الكتب الم�صرية( بيروت، 1400هـ/1980م.

)بنت •  الرحمن  عائ�صة عبد  د.  تحقيق:  )449هـ(،  المعري  اهلل  بن عبد  اأحمد  العالء  لأبي  الغفران:  ر�صالة 

ال�صاطئ(، دار المعارف، القاهرة، طبعة 2، 1950م.

العبا�ص •  لأبي  المخطوطات(:  نوادر  )�صمن  �صدورها  عن  التمثيل  في  تغني  اأبيات  اأعجاز  في  ر�صالة 

والن�صر،  والترجمة  التاأليف  لجنة  ال�صالم هارون، مطبعة  )285هـ(، تحقيق: عبد  المبرد  يزيد  ابن  محمد 

القاهرة،1370هـ/1951م.

ر�صالة المالئكة: لأبي العالء اأحمد بن عبد اهلل المعري )449( تحقيق: محمد �صليم الجندي، مطبوعات • 

مجمع اللغة العربية، دم�صق، 1363هـ/1944م.

الر�صالة المو�صحة في ذكر �صرقات اأبي الطّيب المتنبي و�صاقط �صعره: لأبي علي محمد بن الح�صن الحاتمي • 

)388هـ(، تحقيق: د. محمد يو�صف نجم، دار �صادر، بيروت، 1385هـ/1965م.

الكتاب •  دار  الوهاب،  عبد  ح�صني  ح�صن  تحقيق:  )460هـ(،  القيرواني  �صرف  لبن  النتقاد:  ر�صائل 

الجديد، بيروت، 1404هـ/1983م.

مكتبة •  هارون،  ال�صالم  عبد  )255هـ(،تحقيق:  الجاحظ  بحر  بن  عمرو  عثمان  لأبي  الجاحظ:  ر�صائل 

الخانجي، القاهرة، 1384هـ/1964م.

روح المعاني في تف�صير القراآن الكريم العظيم وال�صبع المثاني: لأبي ف�صل �صهاب الدين محمود الألو�صي • 

البغدادي )1269هـ(، دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

زاد الم�صير في علم التف�صير: لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي القر�صي البغدادي • 

)597هـ(، المكتب الإ�صالمي، دم�صق، 1384هـ/1964م.
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بغداد، •  الر�صيد،  دار  ال�صامن،  د. حاتم  تحقيق:  )328هـ(،  الأنباري  القا�صم  بن  بكر محمد  الزاهر: لأبي 

1399هـ/1979م.

زهر الآدب: لإبراهيم بن علي الح�صري القيرواني )453هـ(،تحقيق: علي محمد البجاوي، مطبعة عي�صى • 

البابي الحلبي، القاهرة، 1953م. 

ِن الُيو�صي )من رجال القرن 11 هجري(، تحقيق: د. محمد حجي •  زهر الأكم في الأمثال والحكم: للَح�صَ

ود. محمد الأخ�صر، دار الثقافة، الدار البي�صاء، 1401هـ/1981م.

نيكل •  لوي�ص  تحقيق:  )297هـ(،  الأ�صفهاني  �صليمان  بن  محمد  بكر  لأبي  الأول(:  )الن�صف  الزهرة   

البوهيمي واإبراهيم طوقان، مطبعة الآباء الي�صوعيين، بيروت، 1351هـ/1933م.

الإعالم •  وزارة  القي�صي،  حمودي  نوري  ود.  ال�صامرائي  اإبراهيم  د.  تحقيق:  الثاني(:  )الن�صف  الزهرة 

العراقية، بغداد، 1975م.

اأحمد •  بن  محمد  لالإمام  الخبير:  الحكيم  ربنا  كالم  معاني  بع�ص  معرفة  على  الإعانة  في  المنير  ال�صراج 

ال�صربيني )977 هـ(، دار المعرفة، بيروت، طبعة 2.

�صر �صناعة الإعراب: لأبي الفتح عثمان بن جني )392هـ(، تحقيق د. ح�صن هنداوي، دار القلم، دم�صق، • 

1405هـ/1985م.

الفكر •  المزرع )304هـ( تحقيق: محمد م�صطفى هدارة، دار  اأبي نوا�ص: لمهلهل بن يموت بن  �صرقات 

العربي، القاهرة.

تحقيق: •  )651هـ(،  التيفا�صي  يو�صف  بن  اأحمد  العبا�ص  لأبي  الخم�ص:  الحوا�ص  بمدارك  النف�ص  �صرور 

اإح�صان عبا�ص، الموؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، بيروت، 1400هـ/1980م.

�صفر ال�صعادة و�صفير الإفادة: لعلم الدين اأبي الح�صن علي بن محمد ال�صخاوي )643هـ(، تحقيق: محمد • 

اأحمد الدالي، مجمع اللغة العربية، دم�صق، 1403هـ/1983م.

عبد •  تحقيق:  )487هـ(،  البكري  العزيز  عبد  بن  اهلل  َعبد  عبيد  لأبي  القالي:  اأمالي  �صرح  في  اّلالآلي  �صمط 

العزيز الميمني، لجنة التاأليف والترجمة والن�صر، القاهرة، 1354هـ/1936م.

من •  جماعة  تحقيق  )748هـ(،  الذهبي  عثمان  بن  اأحمد  بن  محمد  الدين  ل�صم�ص  النبالء:  اأعالم  �صير 

1406-1409هـ/1986- بيروت،  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  الأرنوؤوط،  �صعيب  ال�صيخ  باإ�صراف:  المحققين، 

1988م.

ال�صقا •  اأيوب الحميري )218هـ(، تحقيق: م�صطفى  النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن ه�صام بن  ال�صيرة 

واإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ �صلبي، دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

المكتبة •  خطاب،  اأحمد  تحقيق:  )338هـ(،  النحا�ص  محمد  بن  اأحمد  جعفر  لأبي  �صيبويه:  اأبيات  �صرح 

العربية، حلب، 1394هـ/1974م.

�صرح اأبيات �صيبويه: لأبي محمد يو�صف بن اأبي �صعيد ال�صيرافي )385هـ( د. محمد �صلطاني، مجمع اللغة • 

العربية، دم�صق، 1397هـ/1977م.
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واأحمد •  رباح  العزيز  عبد  تحقيق  )1093هـ(،  البغدادي  عمر  بن  القادر  لعبد  اللبيب:  مغني  اأبيات  �صرح 

يو�صف دقاق، دار البيان، دم�صق، 1393هـ/1973م.

�صرح اختيار المف�صل بن محمد ال�صبي: للخطيب التبريزي يحيى بن علي )502هـ(، تحقيق د. فخر الدين • 

قباوة، مجمع اللغة العربية، دم�صق.

�صادق •  م�صطفى  له:  قدم  )540هـ(،  الجواليقي  اأحمد  بن  موهوب  من�صور  لأبي  الكاتب:  اأدب  �صرح 

الرافعي، مكتبة القد�صي، القاهرة 1350هـ.

فراج، •  ال�صتار  عبد  تحقيق:  )290هـ(،  ال�صكري  الح�صين  بن  الح�صن  �صعيد  لأبي  الهذليين:  اأ�صعار  �صرح 

مكتبة دار العروبة، القاهرة، 1384هـ/1965م.

دار •  عزام،  عبده  محمد  تحقيق:  )502هـ(،  علي  بن  يحيى  التبريزي  للخطيب  تمام:  اأبي  ديوان  �صرح 

المعارف، القاهرة، طبعة 3، 1972م.

�صرح ديوان جران العود النميري: لأبي �صعيد الح�صن بن الح�صين ال�صكري )290هـ( دار الكتب الم�صرية، • 

القاهرة، 1350هـ/1931م.

اوي، من�صورات دار مكتبة الحياة، بيروت. )وهي المرادة •  �صرح ديوان جرير: تحقيق اإ�صماعيل عبد اهلل ال�صّ

عند الإطالق(.

المعارف •  دار  طه،  اأمين  محمد  نعمان  د.  تحقيق:  )245هـ(،  حبيب  بن  لمحمد  جرير:  ديوان  �صرح 

القاهرة، 1971م.

اأمين •  اأحمد  تحقيق  )421هـ(،  المرزوقي  الح�صن  بن  بن محمد  اأحمد  علي  لأبي  الحما�صة:  ديوان  �صرح 

وعبد ال�صالم هارون، لجنة التاأليف والترجمة والن�صر، القاهرة، 1373هـ/1953م.

محيي •  محمد  تحقيق:  )502هـ(،  التبريزي  الخطيب  علي  بن  يحيى  زكريا  لأبي  الحما�صة:  ديوان  �صرح 

الدين عبد الحميد، مطبعة حجازي، القاهرة، 1357هـ/1938م.

�صرح ديوان الخن�صاء: دار التراث، بيروت، 1388هـ/1968م.• 

�صرح ديوان الخن�صاء: تحقيق اإ�صماعيل اليو�صف، دار الكتاب العربي دم�صق.• 

القاهرة، •  ال�صاوي،  مطبعة  ال�صاوي،  اهلل  عبد  اإ�صماعيل  محمد  تحقيق:  الفرزدق:  ديوان  �صرح 

1354هـ/1936م.

عبد •  عبا�ص  ت�صحيح:  )290هـ(،  ال�صكري  الح�صين  بن  الح�صن  �صعيد  لأبي  زهير:  بن  كعب  ديوان  �صرح 

القادر، دار الكتب الم�صرية، القاهرة، 1369هـ/1959م.

اإح�صان عبا�ص، مطبعة حكومة •  لبيد بن ربيعة: للطو�صي محمد بن الح�صن )؟(، تحقيق: د.  �صرح ديوان 

الكويت، طبعة 2، 1984م.

�صرح �صقط الزند: )انظر �صروح �صقط الزند(.• 

�صرح �صذور الذهب: لأبي محمد عبد اهلل جمال الدين بن ه�صام الأن�صاري )761هـ(، تحقيق: عبد الغني • 

الدقر، ال�صركة المتحدة للتوزيع، دم�صق، 1404هـ/1984م.
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�صرح �صعر زهير بن اأبي �صلمى: لأبي العبا�ص اأحمد بن يحيى ثعلب )291هـ(، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، • 

دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1402هـ/1982م.

�صرح �صواهد الإي�صاح: لعبد اهلل بن بري )582هـ(، تحقيق: عيد م�صطفى درو�صي، الهيئة العامة ل�صوؤون • 

المطابع الأميرية، القاهرة، 1305هـ/1985م.

�صرح �صواهد ابن عقيل: لعبد المنعم الجرجاوي، دار اإحياء الكتب العربية القاهرة.• 

اأحمد ظافر •  تحقيق:  )911هـ(،  ال�صيوطي  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  المغني: لجالل  �صواهد  �صرح 

كوجان، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1966/1386م.

عبد •  تحقيق:  )328هـ(،  الأنباري  القا�صم  بن  بكر محمد  لأبي  الجاهليات:  الطوال  ال�صبع  الق�صائد  �صرح 

ال�ّصالم هارون، دار المعارف الم�صرية، القاهرة، طبعة 4، 1400هـ/1980م.

�صرح قطر الندى وبّل ال�صدى: لأبي محمد عبد اهلل جمال الدين بن ه�صام الأن�صاري )761هـ(، تحقيق: • 

محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المعارف، طبعة 11، 1383هـ/1963م.

)382هـ(، •  الع�صكري  �صعيد  بن  اهلل  عبد  بن  الح�صن  اأحمد  لأبي  والتحريف:  الت�صحيف  فيه  يقع  ما  �صرح 

تحقيق: د. ال�صيد محمد يو�صف، مجمع اللغة العربية، دم�صق.

)521هـ(، •  البطليو�صي  يد  ال�صِّ بن  بن محمد  اهلل  العالء: لأبي محمد عبد  اأبي  لزوميات  المختار من  �صرح 

تحقيق: د. حامد عبد المجيد، الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1970-1984م.

حلب، •  العربي،  الكتاب  دار   ،)653( الزوزني  اأحمد  بن  الح�صين  اهلل  عبد  لأبي  ال�صبع:  المعلقات  �صرح 

1982م.

بيروت •  المتنبي،  ومكتبة  الكتب  عالم  )643هـ(،  يعي�ص  بن  علي  بن  يعي�ص  الدين  لموفق  ل:  المف�صّ �صرح 

والقاهرة.

الكتب •  دار  )620هـ(،  ال�صري�صي  القي�صي  الموؤمن  عبد  بن  اأحمد  العبا�ص  لأبي  الحريري:  مقامات  �صرح 

العلمية، بيروت، 1399هـ/1979م.

�صرح نهج البالغة: لعبد الحميد بن اأبي الحديد )656هـ(، تحقيق: محمد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار اإحياء • 

الكتب العربية، القاهرة.

ابن •  اهلل  عبد  محمد  ولأبي  )502هـ(،  التبريزي  الخطيب  علي  بن  يحيى  زكريا  لأبي  الزند:  �صقط  �صروح 

تحقيق:  )617هـ(،  الخوارزمي  ح�صين  بن  القا�صم  الف�صل  ولأبي  )521هـ(  البطليو�صي  يد  ال�صِّ بن  محمد 

لجنة اإْحياء اآثار اأبي العالء المعري، دار الكتب الم�صرية، القاهرة، 1948م.

�صعراء اإ�صالميون: للدكتور نوري حمودي القي�صي، عالم الكتب، بيروت، طبعة 2، 1405هـ/ 1984م.• 

�صعراء اأمويون: للدكتور نوري حمودي القي�صي، عالم الكتب ومكتبة النه�صة العربية، بيروت، 1405 هـ • 

/ 1985م.

�صعر خدا�ص بن زهير العامري: تحقيق: الدكتور يحيى الجبوري، مجمع اللغة العربية، دم�صق، 1406 هـ • 

/ 1986م.
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، مجلة المورد )مج 8، ع1(، بغداد، 1979م.• 
ّ
�صعر العجير ال�صلولي: تحقيق محمد نايف الّدلمي

�صعر عمرو بن اأحمر الباهلي: تحقيق: د. ح�صين عطوان، مجمع اللغة العربية، دم�صق.• 

ط2، •  بيروت،  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  الجابر،  عبد  محمود  �صعود  د.  تحقيق  الأهتم:  بن  عمرو  �صعر 

1408هـ/1987م.

 • ،2 طبعة  بيروت،  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  الجبوري،  يحيى  للدكتور  فيه:  الإ�صالم  واأثر  المخ�صرمين  �صعر 

1401هـ/1981م.

ال�صعر وال�صعراء: لعبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة )276هـ(، تحقيق: اأحمد �صاكر، دار المعارف، القاهرة، طبعة • 

2، 1386هـ/1966م.

�صعر يزيد بن الطثرية: تحقيق د. نا�صر الر�صيد، دار الوثبة، دم�صق.• 

تحقيق •  )395هـ(،  فار�ص  بن  اأحمد  الح�صن  لأبي  كالمها:  في  العرب  و�صنن  اللغة  فقه  في  ال�صاحبي 

د. م�صطفى ال�صويمي، موؤ�ص�صة اأ. بدران للطباعة، بيروت، 1382هـ/1963م.

ال�صاهل وال�صاحج: لأبي العالء اأحمد بن عبد اهلل المعري )449هـ( تْحقيق: د. عائ�صة عبد الرحمن، دار • 

المعارف، القاهرة، 1975م.

عّمان، •  الخالدي،  مطبعة  النجار،  ر�صوان  للدكتور  الهاللي:  ثور  بن  حميد  ال�صاعر  ال�صحابي 

1405هـ/1985م.

ال�صحاح: لإ�صماعيل بن حّماد الجوهري )393هـ(، تحقيق: اأحمد عطار، دار الكتاب العربي، القاهرة، • 

1376هـ/1956م.

اإحياء •  الباقي، دار  الق�صيري )261هـ(، تحقيق محمد فوؤاد عبد  �صحيح م�صلم: لالإمام م�صلم بن الحجاج 

التراث، بيروت.

دم�صق، •  الفكر،  دار  الكيالني،  د. اإبراهيم  تحقيق:  )414هـ(،  التوحيدي  حيان  لأبي  وال�صديق:  ال�صداقة 

.1964

مركز •  الأكوع،  علي  بن  محمد  تحقيق  )334هـ(،  الهمداني  اأحمد  بن  للح�صن  العرب:  جزيرة  �صفة 

الدرا�صات والبحوث اليمني، �صنعاء، طبعة 3، 1403هـ/1983م.

�صرائر ال�صعر: لأبي عبد اهلل محمد بن جعفر القزاز القيرواني )412هـ( تحقيق: د. محمد زغلول �صالم • 

ود. محمد م�صطفى هدارة، من�صاأة المعارف، ال�صكندرية، 1972م.

�صرائر ال�صعر: لعلي بن موؤمن الم�صهور بابن ع�صفور الإ�صبيلي )669هـ(، تحقيق: ال�صيد اإبراهيم محمد، • 

دار الأندل�ص، بيروت، طبعة 2، 1402هـ/1982م.

الطناحي •  محمد  محمود  تحقيق:  )771هـ(،  ال�صبكي  علي  بن  الوهاب  لعبد  الكبرى:  افعّية  ال�صَّ طبقات 

وعبد الفتاح الحلو، مطبعة عي�صى البابي الحلبي، القاهرة، 1383هـ/1964م.

المدني، •  مطبعة  �صاكر،  محمود  تحقيق:  )231هـ(،  الجمحي  �صالم  بن  لمحمد  ال�صعراء:  فحول  طبقات 

القاهرة، 1974م.
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طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمد بن الح�صن الزبيدي الأندل�صي )379هـ(، تحقيق: محمد اأبو • 

الف�صل اإبراهيم، دار المعارف، القاهرة، طبعة 3، 1984م.

العباب الزاخر واللباب الفاخر: للح�صن بن محمد ال�صغاني )650هـ(، تحقيق: محمد ح�صن اآل يا�صين، • 

مطبعة المعارف، بغداد، 1397هـ/1977م.

ال�صركة •  الدولة،  علي  ناديا  تحقيق:  )449هـ(  المعري  اهلل  عبد  بن  اأحمد  العالء  لأبي  الوليد…:  عبث 

المتحدة للتوزيع، دم�صق، 1398هـ/1978م.

العبر في خبر من غبر: لمحمد بن اأحمد الذهبي )748هـ(، تحقيق:• 

د. �صالح الدين المنّجد، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، طبعة 2، 1984م.• 

العجاج عبد اهلل بن روؤبه، حياته ورجزه: للدكتور عبد الحفيظ ال�صطلي، المطبعة التعاونية، دم�صق، طبعة • 

2، 1983م.

الع�صرات في اللغة: لأبي عبد اهلل محمد بن جعفر التميمي القزاز القيرواني )412هـ(، تحقيق: د. يحيى • 

عبد الروؤوف جبر، المطبعة الوطنية، عمان، 1404هـ/1984م.

فرع •  للكتاب،  العامة  الم�صرية  الهيئة  عبا�ص،  ح�صن  د.  تحقيق:  )584هـ(،  منقذ  بن  لأ�صامة  الع�صا: 

ال�صكندرية، 1977م.

الع�صا )�صمن نوادر المخطوطات(: تحقيق عبد ال�صالم هارون، لجنة التاأليف والترجمة والن�صر، القاهرة، • 

1370هـ/1951م.

اأمين ورفاقه، •  اأحمد  الأندل�صي )327هـ(، تحقيق:  ربه  بن عبد  بن محمد  اأحمد  الفريد: لأبي عمر  العقد 

لجنة التاأليف والترجمة والن�صر، القاهرة، 1369هـ/1950م.

دار •  الأ�صعد،  عمر  د.  تحقيق:  )406هـ(،  الني�صابوري  حبيب  بن  الح�صن  القا�صم  لأبي  المجانين:  عقالء 

النفائ�ص، بيروت، 1407هـ/1987م.

بيروت، •  اأ�صامة،  دار  التميمي،  �صبيح  د.  تحقيق:  )392هـ(،  جني  بن  عثمان  الفتح  لأبي  التثنية:  علل 

1407هـ/1987م.

محمد •  د.  تحقيق:  )456هـ(،  القيرواني  ر�صيق  بن  الح�صن  علي  لأبي  واآدابه:  ال�صعر  محا�صن  في  العمدة 

قرقزان، دار المعرفة، بيروت، 1408هـ/1988م.

عيار ال�صعر: لأبي الح�صن محمد بن اأحمد بن طباطبا العلوي )322هـ(، تحقيق: د. عبد العزيز بن المانع، • 

دار العلوم للطباعة والن�صر، الريا�ص، 1405هـ/1985م.

العين: للخليل بن اأحمد الفراهيدي )175هـ(، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. اإبراهيم ال�صامرائي، دار • 

الهجرة، قم، اإيران، 1405هـ.

عيون الأخبار: لأبي محمد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة )276هـ(، دار الكتاب العربي )�صورة عن طبعة دار • 

الكتب الم�صرية، القاهرة، 1343هـ/1925م(، بيروت.

غريب الحديث: لأبي عبيد القا�صم بن �صاّلم الهروي )224هـ(، تحقيق: د. محمد عبد المعين خان، دار • 
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1387هـ/1967م(  الهند،  الدكن،  اأباد  العثمانية، حيدر  المعارف  دائرة  العربي )�صورة عن طبعة  الكتاب 

بيروت، 1396هـ/1976م.

غريب الحديث: لأبي محمد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة )276هـ(، تحقيق: د. عبد اهلل الجبوري، مطبعة • 

العاني، بغداد، 1977م.

غريب الحديث: لبن قتيبة، �صنع فهار�صه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408هـ/1988م.• 

غريب الحديث: لالإمام اأبي اإ�صحاق اإبراهيم بن اإ�صحاق الحربي )285هـ(، تحقيق: د. �صليمان ابن اإبراهيم • 

بن محمد العايد، دار المدني، جدة، 1405هـ/1985م.

غريب الحديث: لالإمام اأبي �صليمان حمد بن محمد الخطابي )388هـ(، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، • 

دار الفكر، دم�صق، 1402هـ/1982م.

الثقافة •  التواب، مكتبة  القا�صم بن �صاّلم )224هـ(، تحقيق: د. رم�صان عبد  الم�صّنف: لأبي عبيد  الغريب 

الدينية، القاهرة، 1409هـ/1989م.

الكتب •  دار  )764هـ(،  ال�صفدي  اأيبك  بن  خليل  الدين  ل�صالح  العجم:  لمية  �صرح  في  الم�صجم  الغيث 

العلمية، بيروت، 1395هـ/1975م.

الفاخر: لأبي طالب المف�صل بن �صلمة )291هـ(، تحقيق عبد العليم الطحاوي، دار اإحياء الكتب العربية، • 

القاهرة، 1380هـ/1960م.

البجاوي •  محمد  علي  تحقيق:  )538هـ(،  الزمخ�صري  عمر  بن  لمحمود  الحديث:  غريب  في  الفائق 

ومحمد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، 1364هـ/1945م.

الجديد، •  الكتاب  دار  توّري،  �ص.  تحقيق:  )216هـ(،  الأ�صمعي  قريب  بن  الملك  لعبد  ال�صعراء:  فحولة 

بيروت، 1389هـ/1971م.

اأبو زيد •  العيني )855هـ(، ت�صحيح: ح�صن  اأحمد  ال�صواهد: لمحمود بن  القالئد في مخت�صر �صرح  فرائد 

�صالمة، المطبعة الكا�صتلية، القاهرة، 1297هـ.

علي •  محمد  د.  تحقيق:  )440هـ(،  الغندجاني  بالأ�صود  المعروف  اأحمد  بن  للح�صن  الأديب…:  فرحة 

�صلطاني، دار قتيبة، دم�صق، 1400هـ/1980م.

بيروت، •  اأ�صامة،  دار  التميمي،  �صبيح  د.  تحقيق:  )216هـ(،  الأ�صمعي  قريب  بن  الملك  لعبد  الفرق: 

1407هـ/1987م.

الفرق بين الحروف الخم�صة: لأبي محمد عبد اهلل بن محمد بن ال�صيد البطليو�صي )521هـ(، تحقيق: عبد • 

اهلل النا�صر، دار الماأمون، دم�صق، 1404هـ/1984م.

)456هـ(، •  الظاهري  حزم  بابن  المعروف  اأحمد  بن  علي  محمد  اأبي  لالإمام  والنحل:  الملل  في  ل  الِف�صَ

تحقيق: د. محمد اإبراهيم ن�صر، ود. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، 1985/1405.

ف�صل المقال في �صرح كتاب الأمثال: لأبي عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز البكري )487هـ(، تحقيق: د. عبد • 

المجيد عابدين ود. اإح�صان عبا�ص، دار الأمانة وموؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، 1958م.
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الهيئة •  زناتي،  تحقيق: محمود  )449هـ(،  المعري  اهلل  عبد  بن  اأحمد  العالء  لأبي  والغايات…:  الف�صول 

الم�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م.

ال�صقا •  م�صطفى  تحقيق  )430هـ(،  الثعالبي  محمد  بن  الملك  عبد  من�صور  لأبي  العربية:  و�صر  اللغة  فقه 

واإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ �صلبي، مطبعة م�صطفى البابي الحلبي، القاهرة 1393هـ/1974م.

الفهر�صت: لبن النديم محمد بن اإ�صحاق )385(، مطبعة ال�صتقامة، القاهَرة.• 

طهران، •  نا�صر،  دون  المازندراني،  العابدين  زين  بن  علي  بن  تجدد  ر�صا  تحقيق:  الفهر�صت: 

1391هـ/1971م.

الفهر�صت: تحقيق: د. ناهد عبا�ص عثمان، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، 1405هـ/1985م.• 

فهر�صت ما رواه ابن خير عن �صيوخه من الدواوين الم�صنفة في �صروب العلم واأنواع المعارف: لأبي بكر • 

محمد بن خير بن عمر الأموي الإ�صبيلي )575هـ(، تحقيق: فرن�صكه قداره زيدين وخليان رباره طرغوه، 

دار الآفاق الجديدة، بيروت، طبعة 2، 1399هـ/1979م.

الفوائد المح�صورة في �صرح المق�صورة: لمحمد بن اأحمد بن ه�صام الّلخمي )577هـ(، تحقيق اأحمد عبد • 

الغفور عطار، من�صورات دار الحياة، بيروت، 1400هـ/1980م.

في �صراة غامد وزهران: لل�صيخ حمد الجا�صر، من�صورات دار اليمامة، الريا�ص، طبعة 2، 1397هـ/1977م.• 

القامو�ص المحيط: للفيروزاأبادي محمد بن يعقوب )816 هـ(، تحقيق مكتب التراث في موؤ�ص�صة الر�صالة، • 

موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، 1406هـ/1986م.

موؤ�ص�صة •  عجيل،  مح�صن  د.  تحقيق  )517هـ(،  البغدادي  حيدر  بن  محمد  طاهر  لأبي  البالغة:  قانون 

الر�صالة، بيروت، 1401هـ/1981م.

الق�صائد المفردات التي ل مثَل لها: لأحمد بن طيفور )280 هـ(، تحقيق: د. مح�صن غّيا�ص، من�صورات • 

عويدات، بيروت، 1977.

قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان: للقلق�صندي.• 

قواعد ال�صعر: لأبي العبا�ص اأحمد بن يحيى ثعلب )291هـ(، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجى، مكتبة • 

م�صطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1367هـ/1948م.

د. •  تحقيق  )550هـ(،  ال�صنتريني  ال�صراج  بن  الملك  عبد  بن  محمد  بكر  لأبي  القوافي:  علم  في  الكافي 

محمد ر�صوان الداية، مكتبة دار المالح، طبعة 3، 1400هـ/1979م.

موؤ�ص�صة •  الدالي،  محمد  د.  تحقيق:  )285هـ(،  المبرد  يزيد  بن  محمد  العبا�ص  لأبي  الأدب:  في  الكامل 

الر�صالة، بيروت، 1406هـ/1986م.

كتاب الختيارين: لأبي الح�صن علي بن �صليمان الأخف�ص ال�صغير )315هـ(، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، • 

موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، طبعة 2، 1404هـ/1984م.

كتاب الجيم: )انظر: الجيم(• 

كتاب �صيبويه: لأبي ب�صر عمرو بن عثَمان المعروف ب�صيبويه )180هـ( تحقيق: عبد ال�صالم هارون، الهيئة • 
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الم�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1397هـ/1975م.

مكتبة •  الطناحي،  محمود  د.  تحقيق:  )377هـ(،  الفار�صي  اأحمد  بن  الح�صن  علي  لأبي  ال�صعر:  كتاب 

الخانجي، القاهرة، 1408هـ/1988م.

البجاوي •  محمد  علي  تحقيق:  )395هـ(،  الع�صكري  اهلل  عبد  بن  الح�صن  هالل  لأبي  ال�صناعتين:  كتاب 

ومحمد اأبو الف�صل اإبراهيم، مكتبة عي�صى البابي الحلبي، القاهرة، 1391هـ/1971م.

كتاب ال�صعفاء والمتروكين: لبن الجوزي عبد الرحمن بن علي )597هـ( تحقيق: عبد اهلل القا�صي، دار • 

الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ/1986م.

القرن •  ال�صامي )من علماء  كتاب فيه �صرح »ع�صر« ق�صائد م�صهورة: لعمر بن الح�صن بن م�صافر الأموي 

ال�صابع(، مخطوط في معهد التراث العلمي العربي، حلب، برقم )-65اأنطاكي(.

الهجري( تحقيق د. عمر •   5 القرن  في  التنوخي )عا�ص  المح�صن  بن  الباقي  للقا�صي عبد  القوافي:  كتاب 

الأ�صعد ود. محيي الدين رم�صان، دار الإر�صاد، بيروت، 1389هـ/1970م.

اإبراهيم •  تحقيق: محمد  )354هـ(،  الب�صتي  حّبان  بن  لمحمد  والمتروكين:  وال�صعفاء  المجروحين  كتاب 

زايد، دار المعرفة، بيروت.

المعروف بحاجي خليفة )1067هـ(، •  اهلل  بن عبد  لم�صطفى  الكتب والفنون:  اأ�صامي  الظنون عن  ك�صف 

دار الفكر )�صورة عن طبعة ا�صطنبول 1947(، بيروت، 1402هـ/1982م.

بيروت، •  العلمية،  الكتب  دار  )430هـ(،  الثعالبي  بن محمد  الملك  عبد  من�صور  لأبي  والتعري�ص:  الكناية 

1405هـ/1984م.

لوي�ص •  تحقيق:  هـ(،   502( التبريزي  علي  بن  يحيى  زكريا  لأبي  الألفاظ:  تهذيب  كتاب  في  الحفاظ  كنز 

�صيخو، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1895م.

)975هـ(، •  فوري  البرهان  الهندي  الدين  ح�صام  بن  المتقي  لعلي  والأفعال:  الأقوال  �صنن  في  العمال  كنز 

تحقيق ح�صن رزوق، مكتبة التراث الإ�صالمي، حلب، 1970م.

ال�صكيت؛ وكتاب الإبل لالأ�صمعي، وكتاب خلق الإن�صان •  القلب والإبدال لبن  اللغوي )يحوي:  الكنز 

لالأ�صمعي(: تحقيق: د. اأوغ�صت هفنر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1903.

)245هـ(، •  حبيب  بن  لمحمد  المخطوطات(:  نوادر  )�صمن  ا�صمه  على  كنيته  غلبت  ومن  ال�صعراء  كنى 

تحقيق: عبد ال�صالم هارون، لجنة التاأليف والترجمة والن�صر، القاهرة، 1370هـ/1951م.

الالآلي: انظر )�صمط الالآلي(.• 

العزيز مطر، دار •  الإ�صبيلي )379هـ(، تحقيق: د. عبد  الزبيدي  العامة: لأبي بكر محمد بن الح�صن  لحن 

المعارف، القاهرة، 1981م.

ل�صان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي الم�صري )711هـ(، دار �صادر، بيروت.• 

ل�صان الميزان: للحافظ اأحمد بن علي بن حجر الع�صقالني )852هـ(، موؤ�ص�صة الأعلمي )�صورة عن طبعة • 

دائرة المعارف النظامية بحيدر اأباد، بالهند، 1329هـ(، بيروت، َطبعة 2، 1390هـ/1971م.
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ماآثر الإناقة في معالم الخالفة: لأحمد بن عبد اهلل القلق�صندي )821هـ(، تحقيق عبد ال�صتار فّراج، مطبعة • 

حكومة الكويت، الكويت، طبعة 2، 1985م.

 )216 هـ(، تحقيق: ماجد الذهبي، دار • 
ّ
ما اختلفت األفاظه واتفقت معانيه: لعبد الملك بن قريب الأ�صمعي

الفكر، دم�صق، 1406 هـ/ 1986م.

متخّير الألفاظ: لأحمد بن فار�ص )395هـ(، تحقيق: هالل ناجي، مطبعة المعارف، بغداد، 1970م.• 

المثلث: لأبي محمد عبد اهلل بن محمد بن ال�صيد البطليو�صي )521هـ(، تحقيق: �صالح الدين مهدي علي • 

الفرطو�صي، دار الر�صيد، بغداد، 1982م.

الدار •  ال�صوي�ص،  ر�صا  د.  تحقيق:  )206هـ(،  بقطرب  المعروف  الم�صتنير  بن  لمحمد  قطرب:  مثلثات 

العربية للكتاب، ليبيا وتون�ص.

المجازات النبوية: لل�صريف الر�صي اأبي الح�صن محمد بن الح�صين )406هـ(، تحقيق: مروان العطية ود. • 

محمد ر�صوان الداية، الم�صت�صارية الثقافية للجمهورية الإ�صالمية الإيرانية، دم�صق، 1408هـ/1987م.

مكتبة •  �صزكين،  فوؤاد  محمد  د.  تحقيق:  )210هـ(،  التيمي  المثنى  بن  معمر  عبيدة  لأبي  القراآن:  مجاز 

الخانجي، القاهرة.

مجال�ص ثعلب: لأحمد بن يحيى ثعلب )291هـ(، تحقيق: عبد ال�صالم هارون، دار المعارف، القاهرة، • 

1949م.

: من مخطوطات الظاهرية، برقم )3778(، وعليه �صماعاٌت يرجع بع�صها اإلى • 
ّ
مجل�صان لأبي بكر ال�صافعي

�صنة ثالثين واأربع مئة.

مجمع الأمثال: لأحمد بن محمد الني�صابوري الميداني )518هـ(، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، • 

مطبعة ال�صّنة المحّمدية، القاهرة، 1374هـ/1955م.

مجمع الزوائد ومنبع الفرائد: لعلي بن اأبي بكر الهيتمي )807هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة 3، • 

1402هـ/1982م.

بيروت، •  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  �صلطان،  زهير  تحقيق:  )295هـ(،  فار�ص  بن  لأحمد  اللغة:  مجمل 

1404هـ/1984م.

مجموعة المعاني: لموؤلف مجهول، تحقيق: عبد المعين الملوحي دار طال�ص، دم�صق، 1408هـ/1988م.• 

محا�صرات الأدباء: لأبي القا�صم ح�صين بن محمد الراغب الأ�صفهاني )من رجال القرن الخام�ص(، دار • 

مكتبة الحياة، بيروت.

المحب والمحبوب والم�صموم والم�صروب: لل�صري بن اأحمد الرفاء )362هـ( تحقيق: م�صباح غالونجي • 

وماجد الذهبي، مجمع اللغة العربية، دم�صق، 1406هـ1407-هـ/1986-1987م. 

المحبر: لمحمد بن حبيب )245هـ(، تحقيق: اإيلزة ليختن �صتيتر، المكتب التجاري، بيروت. • 

المحت�صب…: لعثمان بن جني )392هـ(، تحقيق: علي النجدي نا�صف ود. عبد الحليم النجار و د. عبد • 

الفتاح �صلبي، المجل�ص الأعلى لل�صوؤون الإ�صالمية، القاهرة، 1386هـ.
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اآل يا�صين، عالم الكتب، •  اإ�صماعيل بن عباد )385هـ(، تحقيق محمد ح�صن  المحيط في اللغة: لل�صاحب 

بيروت، 1414هـ/1994م.

مختار ال�صحاح: لمحمد بن اأبي بكر الرازي )بعد 691هـ(، تحقيق حمزة فتح اهلل، دار الب�صائر، وموؤ�ص�صة • 

الر�صالة، بيروت، 1407هـ/1987م.

الرزاق •  عبد  د.  تحقيق:  )550هـ(،  منجب  بن  علي  ال�صيرفي  لبن  الأندل�ص:  �صعراء  �صعر  من  المختار 

ح�صين، دار الب�صير، عمان، 1406هـ/1985م.

تحقيق: •  ال�صابع(،  )الجزء  )711هـ(،  منظور  بن  مكرم  بن  محمد  الدين  لجمال  دم�صق:  تاريخ  مخت�صر 

اأحمد راتب حمو�ص ومحمد ناجي العمر، دار الفكر، دم�صق، 1405هـ/1985م.

الفكر •  دار  ال�صنقيطي،  محمود  محمد  ت�صحيح:  )558هـ(،  اإ�صماعيل  بن  علي  �صيده  لبن  المخ�ص�ص: 

)�صورة عن طبعة دار الطباعة الأميرية بالقاهرة 1321هـ(، بيروت، 1398هـ/1978م.

المذكر والموؤنث: لمحمد بن القا�صم الأنباري )328هـ(، تحقيق: د. طارق عبد عون الجنابي، دار الرائد • 

العربي، بيروت، طبعة 2، 1406هـ/1986م.

المر�صد اإلى فهم اأ�صعار العرب: للدكتور عبد اهلل الطيب، الدار ال�صودانية، دون مكان طبع، 1970م.• 

المر�صع في الآباء والأمهات…: للمبارك بن محمد المعروف بابن الأثير )606هـ(، تحقيق: د. اإبراهيم • 

ال�صامرائي، مطبعة الإر�صاد، بغداد، 1972م.

تحقيق: •  )911هـ(،  ال�صيوطي  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  لجالل  واأنواعها:  اللغة  علوم  في  المزهر 

محمد اأحمد جاد المولى ومحمد اأبو الف�صل اإبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار اإحياء الكتب العربية، 

القاهرة، 1958م.

المكتبة •  م�صورة عن مخطوطة  )749هـ(،  العمري  اهلل  ف�صل  الأم�صار: لبن  ممالك  في  الأب�صار  م�صالك 

البريطانية لندن، ن�صر باإ�صراف الدكتور فوؤاد �صيزكين، معهد تاريخ العلوم العربية والإ�صالمية، باألمانيا.

الم�صالك والممالك: لأبي القا�صم عبيد اهلل بن عبد اهلل بن خرداذبه )380هـ(، مطبعة بريل، ليدن هولنده، • 

1889م.

ودار •  القلم  دار  هنداوي،  ح�صن  د.  تحقيق:  )377هـ(،  الفار�صي  اأحمد  بن  للح�صن  الحلبيات:  الم�صائل 

المنارة، دم�صق وبيروت، 1407هـ/1987م.

الم�صائل الع�صديات: لأبي علي الح�صن بن اأحمد الفار�صي )377ه(، تحقيق: �صيخ الرا�صد، وزارة الثقافة، • 

دم�صق، 1406هـ/1986م.

الم�صتق�صى في اأمثال العرب: لمحمود بن عمر الزمخ�صري )538هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة • 

3، 1407هـ/1987م.

عبد •  تحقيق: محمد  )538هـ(،  التميمي  يو�صف  بن  لأبي طاهر محمد  العرب:  لغة  في غريب  الم�صل�صل 

الجواد، وزارة الثقافة، القاهرة 1377هـ/1958م.

م�صاهد الإن�صاف على �صواهد الك�صاف: لمحمد بن عليان المرزوقي، دار المعرفة، بيروت، )طبع بذيل • 
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الك�صاف(.

دار •  ال�صوا�ص،  يا�صين  تحقيق:  )616هـ(،  العكبري  الح�صين  بن  اهلل  عبد  البقاء  لأبي  المعلم…:  الم�صوف 

الفكر، دم�صق 1403هـ/1983م.

ال�صالم هارون، •  الع�صكري )382هـ(، تحقيق: عبد  اأحمد الح�صن بن عبد اهلل  الم�صون في الأدب: لأبي 

مكتبة الخانجي ودار الرفاعي، القاهرة والريا�ص، طبعة 2، 1402هـ/1982م.

با�صا، •  مو�صى  عمر  د.  تحقيق  )768هـ(  الم�صري  نباته  بن  الدين  لجمال  الفرائد:  ومجمع  الفوائد  مطلع 

مجمع اللغة العربية، دم�صق، 1393هـ/ 1972م.

المدني، •  مطبعة  ع�صيالن،  اهلل  عبد  د.  تحقيق:  )385هـ(،  النمري  اهلل  عبد  لأبي  الحما�صة:  اأبيات  معاني 

الريا�ص، 1403هـ/1983م.

 • ،2 طبعة  بيروت،  الكتب،  عالم  )207هـ(،  الفراء  زياد  بن  يحيى  زكريا  لأبي  القراآن:  معاني 

1400هـ/1980م.

اإبراهيم بن ال�صري الزجاج )311هـ(، تحقيق: د. عبد الجليل عبده •  اإ�صحاق  معاني القراآن واإعرابه: لأبي 

�صلبي، عالم الكتب، بيروت، 1408هـ/1988م.

…: لعبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة )276هـ(، ت�صحيح: عبد الرحمن بن يحيى اليماني، دار •  المعاني الكبير 

الكتب العلمية، )�صورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر اأباد الدكن، الهند، 1368هـ( بيروت، 

1405هـ/1984م.

معجم الأدباء: لأبي عبد اهلل ياقوت الحموي )626هـ(، تحقيق: اأحمد فريد الرفاعي، دار اإحياء التراث، • 

بيروت. 

بيروت، •  بيروت،  ودار  �صادر  دار  )626هـ(،  الحموي  ياقوت  اهلل  عبد  لأبي  البلدان:  معجم 

1404هـ/1984م.

المعجم الجغرافي للبالد العربية ال�صعودية )مقاطعة جازان(: لمحمد بن اأحمد العقيلي، من�صورات النادي • 

الأدبي، جازان، 1399هـ/1979م.

البابي •  ال�صتار فراج، مطبعة عي�صى  المرزباني )384هـ(، تحقيق: عبد  ال�صعراء: لمحمد بن عمران  معجم 

الحلبي، القاهرة، 1960م.

المعجم الكبير: ل�صليمان بن اأحمد الطبراني )360هـ(، تحقيق: مهدي عبد المجيد ال�صلفي، لم يذكر ا�صم • 

النا�صر، دهوك )بالعراق( ط4، 1404هـ/1984م.

معجم ما ا�صتعجم …: لعبد اهلل بن عبد العزيز البكري )487هـ(، تحقيق: م�صطفى ال�صقا، لجنة التاأليف • 

والترجمة والن�صر، القاهرة، 1364هـ /1945م.

دارالكتب •  �صاكر،  اأحمد  تحقيق:  )540هـ(،  الجواليقي  من�صور  لأبي  الأعجمي:  الكالم  من  المعرب 

الم�صرية، القاهرة، ط2، 1389هـ/1969م.

المعيار في اأوزان الأ�صعار: لمحمد بن عبد الملك ال�صنتريني )550هـ(، تحقيق: د. محمد ر�صوان الداية، • 
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مكتبة دار المالح، دم�صق، ط3، 1400هـ/1979م.

حمد •  ال�صيخ  تحقيق:  )817هـ(،  اأبادي  الفيروز  يعقوب  بن  لمحمد  طابة:  معالم  في  المطابة  المغانم 

الجا�صر، دار اليمامة، الريا�ص، 1389هـ/1969م.

فاخوري •  محمود  تحقيق:  )610هـ(،  المطرزي  الدين  نا�صر  الفتح  لأبي  المعرب:  تركيب  في  المغرب 

وعبد الحليم مختار، مكتبة اأ�صامة بن زيد، حلب، 1399هـ/1979م.

مغني اللبيب …: لعبد اهلل بن يو�صف بن ه�صام الأن�صاري )761هـ(، تحقيق: د. مازن مبارك ومحمد علي • 

حمد اهلل، دار الفكر، دم�صق، 1384هـ.

المف�صل في تاريخ العرب قبل الإ�صالم: للدكتور جواد علي، دار العلم للماليين، بيروت، مكتبة النه�صة، • 

بيروت وبغداد، ط2،1976م.

بولق، •  طبعة  عن  )م�صور  �صادر  دار  )855هـ(،  العيني  اأحمد  بن  لمحمود  النحوية…:  المقا�صد 

1299هـ(، بيروت.

العربية، •  الكتب  اإحياء  دار  هارون،  ال�صالم  عبد  تحقيق:  )395هـ(،  فار�ص  بن  لأحمد  اللغة:  مقايي�ص 

القاهرة،1371هـ.

مقدمة ابن ال�صالح: لعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن ال�صالح )753هـ(،تحقيق: د. م�صطفى البغا، • 

مكتبة الفارابي، دم�صق، 1404هـ/1984م.

المقرب: لعلي بن موؤمن المعروف بابن ع�صفور )669هـ(، تحقيق: اأحمد الجواري وعبد اهلل الجبوري، • 

مكتبة العاني، بغداد، 1391هـ/1971م.

ال�صكيت )244هـ(،تحقيق: د. محمدمحمد �صعيد، مطبعة •  المق�صور الممدود: لأبي يو�صف يعقوب بن 

الأمانة، القاهرة، 1405هـ/1985م.

المق�صور والممدود: ليحيى بن زياد الفراء )207هـ(، تحقيق: عبد الإله نبهان ومحمد خير البقاعي، دار • 

قتيبة، دم�صق، 1403هـ/1983م.

الملمع: للح�صين بن علي النمري )385هـ(، تحقيق: وجيهة اأحمد ال�صطل، مجمع اللغة العربية دم�صق، • 

1396هـ/1976م.

وعلي •  الجرافي  اإ�صماعيل  تحقيق:  )573هـ(،  الحميري  �صعيد  بن  لن�صوان  اليمن:  واأقيال  حمير  ملوك 

الموؤيد، دار الكلمة ودار العودة، �صنعاء وبيروت، ط2، 1978م.

قباوة، •  الدين  فخر  د.  تحقيق:  )669هـ(،  ع�صفور  بابن  المعروف  موؤمن  بن  لعلي  الت�صرف:  في  الممتع 

المكتبة العربية، حلب، 1390 هـ/ 1970م.

دار •  ال�صاتر،  عبد  عبا�ص  تحقيق:  هـ(،   403( القيرواني  النه�صلي  الكريم  لعبد  ال�صعر:  �صنعة  في  الممتع 

الكتب العلمية، بيروت، 1983م.

المنتقى من اأخبار الأ�صمعي: لمحمد بن عبد الواحد المقد�صي )643 هـ(، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، • 

دار طال�ص، دم�صق، 1987م.
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منتهى الطلب من اأ�صعار العرب )الجزاآن 1 و5(: لمحمد بن المبارك بن محمد بن محمد بن ميمون )من • 

رجال القرن ال�صاد�ص( مخطوط في جامعة ييل بالوليات المتحدة الأمريكية، اعتمدت على �صورة منه 

في مكتبة الدكتور علي اأبو زيد.

)732هـ(، •  النا�ص  �صيد  بابن  المعروف  اهلل  عبد  بن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الفتح  لأبي  المدح:  منح 

تحقيق: عفة و�صال حمزة، دار الفكر، دم�صق،1407هـ/1988م.

اإبراهيم •  تحقيق:  )392هـ(،  جني  بن  عثمان  الفتح  لأبي  للمازني(:  الت�صريف  كتاب  )�صرح  المن�صف 

م�صطفى وعبداهلل اأمين، مطبعة م�صطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1373هـ/1954م.

ر�صوان •  محمد  د.  )393هـ(،تحقيق:  التني�صي  وكيع  بن  علي  بن  للح�صن  ال�صعر…:  نقد  في  المن�صف 

الداية، دار قتيبة، دم�صق، 1402هـ/1982م.

بيروت، •  الكتب،  اأخبار قري�ص: لمحمدبن حبيب )245هـ(، تحقيق: خور�صيد فاروق، عالم  المنمق في 

1405هـ/1985م.

)245هـ(، تحقيق: عبد •  بن حبيب  لمحمد  المخطوطات(:  نوادر  ال�صعراء )�صمن  اأمه من  اإلى  ن�صب  من 

ال�صالم هارون، لجنة التاأليف والترجمة والن�صر، القاهرة، 1370هـ/1951م.

اللطيف، جامعة •  الرابع(، تحقيق: د. ح�صين عبد  القرن  الكاتب )من رجال  لعلي بن خلف  البيان:  مواد 

الفاتح، طرابل�ص الغرب.

الموازنة بين �صعر اأبي تمام والبحتري: للح�صن بن ب�صر الآمدي )370هـ(، تحقيق: ال�صيد اأحمد �صقر، دار • 

المعارف، القاهرة، 1379هـ/1961م.

الموؤتلف والمختلف في اأ�صماء ال�صعراء…: للح�صن بن ب�صر الآمدي )370هـ(، تحقيق: عبد ال�صتار فراج، • 

دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، 1381هـ/1961م.

م�صر، •  نه�صة  دار  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق:  )384هـ(،  المرزباني  عمران  بن  لمحمد  المو�صح: 

القاهرة، 1965م.

النبات: لأبي حنيفة اأحمد بن داوود الدينوري )282هـ(، تحقيق: برنهرد لفين، مطابع دار القلم، بيروت، • 

1394هـ/1984م.

النخل: ل�صهل بن محمد ال�صج�صتاني )255هـ(، تحقيق: د. اإبراهيم ال�صامرائي، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، • 

1405هـ/1985م.

الف�صل •  اأبو  تحقيق: محمد  )577هـ(،  الأنباري  بن محمد  الرحمن  لعبد  الأدباء:  في طبقات  الألباء  نزهة 

اإبراهيم، دار نه�صة م�صر، القاهرة.

دار •  العظم،  فردو�ص  محمود  تحقيق:  )204هـ(،  الكلبي  محمد  بن  له�صام  الكبير:  واليمن  معد  ن�صب 

اليقظة، دم�صق، 1989م.

ن�صوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: لبن �صعيد الأندل�صي )685هـ(، تحقيق: د. ن�صرت عبد الرحمن، • 

مكتبة الأق�صى، عمان، 1982م.
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الح�صن، •  العلوي )656هـ(، تحقيق: نهى عارف  الف�صل  للمظفر بن  القري�ص:  الإغري�ص في ن�صرة  ن�صرة 

مجمع اللغة العربية، دم�صق، 1396هـ/1976م.

المثنى •  مكتبة  بيفان،  اأنطوني  تحقيق:  )209هـ(،  المثنى  بن  معمر  عبيدة  لأبي  والفرزدق:  جرير  نقائ�ص 

)�صورة عن طبعة بريل، ليدن، هولندة، 1907م( بغداد.

 • ،3 طبعة  القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  م�صطفى،  كمال  تحقيق:  )337هـ(،  جعفر  بن  لقدامة  ال�صعر:  نقد 

1398هـ/1978م.

نهاية الأرب في فنون الأدب: ل�صهاب الدين اأحمد بن عبد الوهاب النويري )733هـ(، الموؤ�ص�صة الم�صرية • 

العامة للتاأليف والترجمة والطباعة والن�صر، القاهرة.

اإبراهيم •  تحقيق:  )821هـ(،  القلق�صندي  اأحمد  العبا�ص  لأبي  العرب:  اأن�صاب  معرفة  في  الأرب  نهاية 

الأبياري، ال�صركة العربية للطباعة، القاهرة، 1959م.

)606هـ(، تحقيق: محمود •  الأثير  بابن  المعروف  بن محمد  للمبارك  الحديث والأثر:  النهاية في غريب 

الطناحي وطاهر الزاوي، دار اإحياء التراث، بيروت.

الكتاب •  دار  ال�صرتوني،  �صعيد  تحقيق:  )215هـ(،  الأن�صاري  اأو�ص  بن  �صعيد  زيد  لأبي  اللغة:  في  النوادر 

العربي، بيروت، طبعة 2، 1387هـ/1967م.

زلهايم، •  رودلف  تحقيق:  )673هـ(،  اليغموري  اأحمد  بن  ليو�صف  المقتب�ص:  من  المخت�صر  القب�ص  نور 

المعهد الألماني لالأبحاث ال�صرقية، بيروت، 1384هـ/1964م.

همع الهوامع…: لجالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�صيوطي )911هـ(، ت�صحيح: محمد النع�صاني، • 

دار المعرفة، بيروت.

محمد •  تحقيق:  )764هـ(،  ال�صفدي  اأبيك  بن  خليل  الدين  ل�صالح   :)13 )الجزء  بالوفيات  الوافي 

الحجيري، المعهد الألماني لالأبحاث ال�صرقية، بيروت، 1404هـ/1984م.

الدين •  فخر  ود.  يحيى  عمر  تحقيق:  )502هـ(،  التبريزي  علي  بن  ليحيى  والقوافي:  العرو�ص  في  الوافي 

قباوة، دار الفكر، طبعة 3، 1399هـ/1979م.

المعارف، •  دار  الميمني،  العزيز  عبد  تحقيق:  )328هـ(،  الطائي  اأو�ص  بن  حبيب  تمام  لأبي  الوح�صيات: 

القاهرة، 1963م.

اأبو •  محمد  تحقيق:  )366هـ(،  الجرجاني  العزيز  عبد  بن  علي  للقا�صي  وخ�صومة:  المتنبي  بين  الو�صاطة 

الف�صل اإبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار القلم، بيروت.

مكتبة •  �صيد،  فوؤاد  به:  اعتنى  )1331هـ(،  ال�صنقيطي  الأمين  بن  لأحمد  �صنقيط:  اأدباء  تراجم  في  الو�صيط 

الخانجي، القاهرة، 1380هـ/1961م.

اأبي بكر بن خلكان )681هـ(، تحقيق: د. اإح�صان عبا�ص، دار •  وفيات الأعيان…: لأحمد بن محمد بن 

�صادر، بيروت، 1397هـ/1977م.

• • •
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المراجع الدورية والأجنبية

الثقافية، •  للروابط  الهند  مجل�ص  ي�صدرها:  1960م،  )ني�صان(  اأبريل   ،2 ع   ،11 مج  الهند،  ثقافة  مجلة 

ثور  بن  حميد  �صعر  من  الفائت  »َتْقِييد  منه  الم�صتفاد  البحث  عنوان  الجديدة؛  دلهي  هاوؤ�ص،  باتودي 

الهاللي« لأبي محفوظ الكريم المع�صومي.

ي�صدرها •  1989م،  )اأبريل(  1409هـ/ني�صان  �صعبان   ،2 ج   ،64 مج  بدم�صق،  العربية  اللغة  مجمع  مجلة 

مجمع اللغة العربية بدم�صق؛ عنوان البحث الم�صتفاد منه »ترجمة حميد بن ثور الهاللي، م�صتخرجة من 

تاريخ دم�صق لأبي القا�صم بن ع�صاكر« تحقيق: د. �صاكر الفحام.

عْنوان •  1990م؛  )اأبريل(  1410هـ/ني�صان  رم�صان   ،2 ج   ،65 مج  بدم�صق،  العربية  اللغة  مجمع  مجلة 

البحث الم�صتفاد منه: »حميد بن ثور الهاللي، نظرة في ن�صبه و�صعره« لل�صيخ حمد الجا�صر.

معهد •  اأ�صدرها:  1964م  1384هـ/نوفمبر  رجب   ،2 ج   ،10 مج  العربية،  المخطوطات  معهد  مجلة 

المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية، القاهرة؛ عنوان البحث الم�صتفاد منه: »كتاب الثالثة« 

لأحمد بن فار�ص )295هـ(، تحقيق: د. رم�صان عبد التواب.

 • - 1406-1407هـ/يوليو  الآخر  ربيع   - القعدة  ذو   ،2 ج   ،30 مج  العربية،  المخطوطات  معهد  مجلة 

عنوان  الكويت؛  العربية،  الدول  لجامعة  التابع  العربية  المخطوطات  معهد  اأ�صدرها:  1986م،  دي�صمبر 

للدكتور ر�صوان محمد ح�صين  الهاللي«  ثور  بن  منه: »الم�صتدرك على ديوان حميد  الم�صتفاد  البحث 

النجار.

• The Encyclopaedia of Islam: Prepared By a Number of Leading 

orientalists، Leiden: E.J. Brill and London، 1979.
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